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لرجئماالرحمنتج!إلته

هقلىهة

الإسلامى،التشريعتاريخعنمستوعبمفصلكتالبلى

بدأمنذالموضوعهذاكتابةفىالمعهودالحذوفيهحذوت

ولكنى،اللهرحمهالحفمرىمحمدالكبيرالأستاذبذلك

زاولواممنالمتخصصينعلىوقفاالدقيقةبطريقتهوجدته

المسائل،منعالجممابكثيرسابقإلمامولهمالمتأنيةالقراءة

عنهالحديثفاتنىمااستوعبحتىنشرهفىأتمهلأنفرأيت

مريح.وجهعلىحلقاتهلتكمل

مسائلعنالآنيتحدثونالهواةمنكثيراوجدتثم

الدرايةمنكثيرعلىأنهمويحسبون،يفقهونلابماالتشريع

رجالهلهالعلوممندقيقنوععنللحديتتؤهلهمالتى

ببعضلهإحاطةلامنالشبابمنبهميخدعوقدالمتخمصون

مبسطةكتابةالتشريععنأكتبأنفرأيت،فيهيخوفونما

بالباطلالحقعليهميلتبسأننحاذرالذينهؤلاءرغبةتشبع

منذالتشريعأعلامفتابعت،يعلمونلامنلدىيقرءونفيما
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تسجيليفوتهالا،مريحةسهلةمتابعةالآنإلى،ختاللهرسول

ممااللبابوتتضمنالقارىءتجذبصياغةفىالمؤكدةالحقائق

غيرالقارىءيقبلوبذلك،صائباجتهادمنإليهاتجهوا

الحقائقمنيجدولعله،سأمدونالبحوثهذهعلىالمتخصص

وما،يعرفونلابمايهرفونالذينعوارلهيكشفماالواضحة

،سيارةصحيفةيقرأمنكلفيهالمعرفةيدعىزمانفىأكثرهم

أهلبينالذائعةموسوعاتهافىالمسائلأمهاتيرجعأندون

منير.كتابأوهدىبلامعجينحولهيلفتونشيعةوله،العلم

الكتابهذامنالثانىالقسمفىأنىالقارىءيلحظوقد

نأمع،ممرغيرفىالفقهاءالففلاءمنلاجتهادأعرضلم

الإلمامأنوعذرى،حقاالكباربهؤلاءيحفلالإسلامىالعالم

ولعلإلىيتحلمالدقيقالوجهعلىالفف!لاءهؤلاءبجهود

يتحدثواأنإلىإسلامىبلدكلفىالباحثينيدفعالقصورهذا

علىالبحثحلقاتبذلكفتكتمل،يعرفونبمافقهائهمعن

ماضوءفىالحديثيستوعبمنويجىء،دقيقمطمئننحو

الله.بإذنمتوقعأمروذلك،كتبوه

قصدتفيمادورهاتؤدىأنالصفحاتهذهفىورجائى

الصجح.الفهمإلىالمتطلعةالشبيبةتنويرمنإليه
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صدا!ربههولاجقهافى

كماوشمولبإحاطةسيرتهدونتالرسلمنرسولاتجدلا

حياتهأدوارفىمواقفهفجميعثمحمداللهرسولسيرةدونت

تتصلوكلها،السلفعنالخلفيتناقله،مضتهرذائعالنبوية

النوازلمعتركفىالصائبةوأقواله،السديدةوآرائهالحازقةبقيادته

:إياهمخاطبا-وجلعز-اللهقالوقدوالأحداث

!وتيهخنيزنر!تاشيلتالتتينللأتحرآقذؤآنرئتآ!)

(44:لنحلا)

عنيصدروتبيينهالقرآنإيضاحيتولىالذىأنولاشك

يقتمرولا،المبهموإزالة،الغامضكشففىعقلىاجتهاد

منلابدبل،وحدهاللغوىبمدلولهاالألفاظعلىذلكفي

الثاقبالنظرعلىيرتكزمما،الرأىوتوجيهالفكرةفيحتو

مسائلعلىالصادقالتطبيقورائهماومن،البصيروالعقل

-عزاللهكانوإذا،ومثواهالاجتهادموضعوهذا،الحياة

والتأملالعقلىالنظرإلىالمؤمنينعبادهدعاقدوجل-

:قالحينالفكرى
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مهوآلاتقخيرتأؤليقآغتبروأ!يو

)الحشر:2(

ويدعو،الشريعةلواءيحملرسولبالاعتبارهمأولافإن

ومجرا،.منهجهراسمااللهلدين

عليهيعرضفيماالوحىإلىيتجه!تاللهرسولكانوقد

ذلكعلىيدلكما،حكمبشىءإليهأوحىلماذا،أحكاممن

آل!يصقغيئؤلمجثملأتلى):اللهقول

!ولضجيصقآفي!م!ماةأقآغترلوألهؤآدىقل

(222:لبقرةا)

وقوله:

آئخمرعىلمجخثوتك!يو

إتمهمأوليىيتاومتفعلغ!ل!فيالمآ!فلتمي!ميوآ

!هوتفحهماآتحترين

(912:لبقرةا)

لنتتهرآعنيقئثوتك!الو:لىوقو

آلئؤشئبيليييمكبيروضخذعن4يتاقلميمليرقتاقحرآآ

(712:ةلبقرا)!وءبوو!فرم
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وقوله:

!هولكنةآفيآقهكل!غفتنيتمتتصوتذ!يو

(176)النساء:

الوحىيأتلمفإذا،الإجابةمناللهبهيوحىفيماوهذا

لموإذا،اللهأقرهأصابفإذا،باجتهادهالرسولقالبشيء

.بالصوابالوحىجاءهيصب

أموروفىالدنياأمورفىيجتهد!خت-اللهرسولكانلقد

وقد،ال!ثخصىرأيهإلىيرجعالدنياأمورفىواجتهادهالدين

يأبرونقومعلىمرفقد،غيرهفىالنفعظهرإذاعنهيعدل

،يلقحون:فقالوا؟هؤلاءيصنعما:فقال،بالمدينة،النخل

ولمقالبمافأخبروا،شيئايغنىذلكأظنما:صخ!،فقال

كانإنفقال،للنبىذلكفذكر،شيصافظهرت،يلقحوا

توجهوحين،دنياكمبأمورأعلمفأنتم،فليصنعواينفعهم

الحبابلهفقال،مياههابأدنىنزلبدرغزوةفىاللهرسول

هوأمنتقدمهأنلنالشىاللهأنزلك،منزلأهذا:المنذربن

والحربالرأىهوبل،لا:قال؟والمكيدةوالحربالرأى

تأتىحتىانهفبالناس،بمنزلليس:الحبابفقال،والمكيدة
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ذلك!علىالرسولفوافقه،القوممنازلأدنى

فىاتجهادهأمثلةأما،الدنياأمورفىاجتهادهبعضهذا

امرأةأنعباسابنعنالبخارىروىفقد،فكثيرةالدينأمور

تحج،أننذرتأمىإن:فقالت،لمخ!خ!النبىجاءتجهينةمن

عنها،حجى:نعمقال،عنهاأفأحج،ماتتحتىتحجفلم

اللهحقأقضوا؟قافيتهأكنتدينأمكعلىكانلوأرأيت

."بالوفاءأحقفإنه

النبىأن،عنهمااللهرضىعباسابنعنالبخارىوروى

لأحدتحلولاقلبىلأحدتحلنعممكةحرمالله"إن:قاللى!ب

ولا،خلالهايختلىلا،نهارمنساعةلىأحلتوإنما،بعدى

إلالقيطتهاتلتقطولا،صيدهاينفرولا،شجرهايعضد

لصاغتناالإذخرإلااللهرسوليا:العباسقال،ليعرف

الإذخر.إلالاتح!!ل،وقبورنا

علمتم:قالبم"باللهرسولأن،اللهعدبنجابرعنوروى

،تحلونكمالحللتهديىولولا،وأبركموأصدقكمأتقاكمأنى

.الهدىماسقتاستدبرتماأمرىمناستقبلتولو

نهيتكمكنت،لأصحابهقالءبتااللهرسولأنالأثروفى

.بالآخرةتذكركمفإنهافزوروهاألاالقبورزيارةعن
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صريحةالحديثيهبفىترددتأربعةأمثلةهذه

يحكمفيماالوحىيأتيهلاحينأمورالدينفىشهباجتهاده

الدينعلىالحجأداءالرسولفيهيقيسالأولوالمثال،به

وظهر،العلةاتحدتإذاالمشرعيينأمامالقياسبابليفتح

للعباسالرسولإجابةأنعلىيدلالثانىوالمثال،المناطتحرير

الوحى.بهايأتىأندونالشخصىاجتهادهفوراكانت

كانالرسولأنعلىفيدلانوالرابعالثالثالمثالانأما

استقبلتلو:قولهوأن،حكممنيصدرفيماالتفكيردائم

المراجعةعلىيدل،الهدىماسقتاستدبرتماأمرىمن

إذاقالعماالرجوعمتهيبغير،يقولهمالكلمنهالدقيقة

نهيهبعدالقبوربزيادةإش!ارتهأنكما،غيرهفىالحقلهظهر

المراجعةفىالأمينةالدقةلهذهالطيبالمثالتعطى،عنها

فىالصحةموضعإلىالمستقرالاطمئنانعلىالحريصة

حينللإفتاءالمتصدرونبهيقتدىأنينبغىماوهذا،الحكم

يدلمالهميظهرثم،الأحكاممنحكمفىماأمرايردون

الجديدرأيهمبإعلانفيسارعون،وأجدرأولىغيرهأنعلى

وأنا،اللهرسولسيرةمنالحسنةبالقدوةاقتداء،انتظاردون

يقولهماكلأنهؤلفاتهمفىيجزمونللذينذلكبعدأقول
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يدل،الصحيحةالأثارمنرويناماإنفيهرجوعلاالرسول

نأالبالغةالحكمةومن،أمرماويراجعي!شيرأنهعلى

المحيحالمثلليفمرب،الأموربعضفىقالماغيرإلىيرجع

يقالأنوكبرآأنفآبطلانهاوضوحمعبآرائهميتمسكونلمن

جريمة،الرأىفىالخطأوليس،الصوابطريقأخطأواقدإنهم

!الصوابوجهاتفمحمتىالحطأعلىتمرأنالجريمةبل

اللهرسولأحكامعلىالوحىاستدركهمابعضإلىونضير

المنافقين،منإلهاعتذرلمنأذنقدلمخهاللهرسولانفنذكر،

أعذارمنساقوهفيماكاذبينكانواوقد،الحربعنيتخلفواأن

ماجهدايبذلواأنيكرهوننفوسهمصميمفىأنهمإذ،زائفة

يجبرهمفلمنياتهمسوءيعلمالرسولوكان،الإسلامنصرةفى

ماالدينيةالحماسةمنيجدونلامعركةإلىالذهابعلى

الوحىولكن،!تاللهسسولارتآ،ماهذا،خوضهاإلىيدفعهم

وجل:عزاللهقولنزلإذذلكعلىعاتبه

لزليئآثفشتئن!زحئئنتآزعث،لمألئةعفا!الو

!هوتبهذبينوتغلرآصدقوأ

(34:التوبة)
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وجهةيخفىلاعتابعكاللهعفاتعالىاللهقولوفى

وجل:عزاللهقالحينالقرآنعنهاتحدثأخرىنظر

آتشزوقيؤتؤآزادوأ!يو

قتتالهثمثهئمشثاآ!رةآلئاصولبهنعذتهلاختهذوأ

ييكرتؤخرجوأ!ئقيرليئآءتعاوأآؤ-تيل

يبغولنمغقلكتمؤض!عوأؤلأ،لأخبالمكتم؟زاقا

!هوبألطيينلمجسماوأدئهكتمؤييتم!مضعونلمئتةآ

(74و64:لتوبةا)

وموقفه،بدرأسرىمنالرسولبموقفالمقامهذاويذكرنى

كانموقفانوهما،أبىبناللهعبدجثمانعلىالصلاةمن

فىلهماوشعرض،مخالفموقففيهماالخطاببنلعمر

حديثنا.

موفعيدرىلامنفيهللحديتيتصدرأنالعلمآفةمن

الدينيةالبحوثفىذلكيكونماوأظهر،الخطأمنالإصابة

الأحكامعنيتحدثهشاقلمايحملمنكلنرىحيث

منعلموكأنه،الشريعمنومكانهاللهرسولوعنالشرعية

إلىيندفعغرورمننفسهفىيحملومما،التثريعأعلام

11
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بهيقومماأنعلموما،مثلهشخصوكأنه،اللهرسولتخطئة

إلىتدفعهعقوبةذاتخطيئةهوبل،فحسبخطأليس

العالمين.لربالناسيقوميومالعسيرالحساب

بعفالذينانحرف"وقد:زهرةأبومحمدالإماميقول

لاالنبىمنباجتهاديكتبماإنفقالواالشريعةفىيكتبون

:ونقول،يتبع

!هوتالأكدإتقولوئآقؤهالئمبمنمنتخرج!دةكبرت!يو

:5()الكهف

يجرىأنيمكنلا،الرسولمنالشرعيةالمبادلمحي!تقريرأنذلك

تبليغها،جاءالشرعيةوالمبادكي!ربهعنالمبلغهولأنه،الحطأفيها

،السماءمنبوحىأمباجتهادأكانسواء،خطأالناسيبلغفكيف

."تصويببغيريتركأنيمكنلافيهوأخطأاجتهادآكانإذالأنه

:وافشافحديثختامفىزهرةأبوالإماميقولثم

،أحكاممنيقررفيماالنبىاجتهادإلىيتطرقلاالحطأإن

وغيرهاوالتجاراتوالزراعاتالصناعاتمنالدنياشئونأما

بل،هذالمثلتكنلمرسالتهلأن،فيهابمستحيلالخطأفليس

.الشرعلتبليغهى
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اللهرسولأحكاممنالوحىاستدركهمابعضإلىونشير

نأالمنافقينمنإليهاعتذرلمنأذنقد!ح!اللهرسولأنفنذكر

أعذارمنساقوهفيماكاذبينكانواوقد،الحربعنيتخلفوا

ماجهدايبذلواأنيكرهوننفوسهمصميمفىأنهمإذاكاذبة

علىيجبرهمفلمذلكيعلمالرسولوكان،الإسلامنصرةفى

إلىالدينيةالحماسةمندافعآيجدونلامعركةإلىالذهاب

عاتبهمالوحىولكن!ثاللهرسولارتآهماوهذا،خوضها

وجل:عزاللهقولنزلإذذلكعلى

آلزليئثفشتئنلهزحىإتتصلمعنربرألئةعفا!ي

!34لتوبةا!!بينئبهذوتغلرآصحدقوأ

أدئاعث!عفا):تعالىاللهقولهوفى

حينالقرآنعنهاتحدثأخرىنظروجهةيخفىلاعتاب

لؤخرصافيكر!ه:وجلعزاللهقال

شغون!مخقنكئمؤضحعوأؤلأ،؟وكئمالأتجازائا

!ه!لاليينبآلمجزوأدتهكئمؤهيتمسمعونلمئتةآ

(74:لتوبةا)

13
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هذهقبلقالحينتماماسرائرهماللهفضحأنبعدوذلك

الآية.

نخزوقيأذوأؤتؤآزا)

فثتالهثمشثاثهئمآآلته!رهصوثبهنعذتولاخكذوأ

مهوئقجرليئآءقحدو(آؤ-تيل

(64:التوبة)

قبلحينبدرأسرىمنالرسولموقفالمقامهذافىويذكر

المنافقأبىبناللهعبدعلىالصلاةمنوموقفه،الفدية

حديثفىبهماوسألمللموقفينالخطاببنعمرومعارضة

للتكرار.تجنباالآنبذكرهماأطيلفلا،عمرعنالاجتهاد

بعضمنهفهمفقدمكتومبناللهعبدحديثأما

مفضلاصحابتهلأحد،!ءإهمالهعنينبىءماالمتسرعين

بالمكانةليس.لأنه،عليهقريشصناديدمنالصفوةحديث

:قالحينذلكعلىاللهفآخذه،لديه

ؤمموتخمثئ!لمجمتعىضةبزمنؤآقا)

(1وه9و8:)عبسم!عتهتقص!قأشة

فرسول،الموقفسياقعليهيدللاالفاهممنتسرعوهو

الإسلامإلىودعاهمقريشصناديدمنبنفراجتمعقدالله
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وكأنهوهياجتورةمنيعهدهماالمرةهذهوجوههمفىيرفلم

ينتهزأنفأراد،الأحوالتغيرمنصادفبماخيرآاستبضر

اللحظةهذهوفى،المبينالكتابآياتبعضفيقرئهمالفرصة

،الكتابآياتبعضعنليسألهمكتومأمبناللهعبدحفر

التىالفرصةتفوتكيلاعنهيشيحأنالطبيعىمنفكان

النبىعليهيحرصماأولهؤلاءهووإيمان،نفسهفىقدرها

أبوأوالخطاببنعمرالموقفهذامثلفىجاءهولو،الكريم

فعنأعركماعنهلأعرضالمسلمينسادةمنعلىأوبكر

ضععف،بإنساناستخفافاالمسألةفليست،مكتومأمابن

العتاةمننفرلاسترضاءاتجاه،اتجاهينبينموازنةالمسألةولكن

وقتيتسعقدمسلموإمهال،الإسلامساحةإلىينجذبواكى

لبعضحلاكمايؤاخذولايعاتبالقرآنونزل،لمحادثتهآخر

خةاللهرسولقولمنالصريحهووهذا،يقولأنالمتسرعين

المسألةإنثم"فيهاللهعاتبنىبمن"أهلامكتومأمبناللهلعبد

وجهتينفىاختيارمسألةولكنها،دينىحكممسألةليست

التشريعىالاجتهادحديتفىيذكرمماتكونفلا،مختلفين

الله!رسولعند

وجل:عزاللهقولمنالعلماءبعضفهموقد

15
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يتخكتملخيئبآآتيهتئتلئكآنرتتآ!إتآ!يو

(01ء:النساء)!وتماآزللأآطهوألتايمىبين

علىواستدلنصبهينزللمفيماالحكمفىمفوضالرسولان

اختيارفىالمطلقةالحريةبهاللرسولكان،شتيبأحدايتذلك

يجبهل،الحجعن-؟سألهالذىالسائلحديثمنها،أمرين

مادعونىع!تقدرواولم،لوجبنعمقلتلو":فقال؟عامكل

علىواختلافهمسؤالهمكثرةقبلكممنأهلكنمافإتركتكم

سؤالا،أبوزهرةالأستاذاستشعروقد،مقبولفهموهو"أنبيائهم

أنهرغمالنبىيخطىءأنيمكنكيفوهوالذهنعلىيردأنيمكن

اللهحكمة"هذهيقولعليهأجابوقد؟السماءمنمخاطب

نأقبلالخطأنفسهفىيقدرأنمنلابد،مجتهدكلبأنليعرفنا

فلافأخطااجتهدقدالسماءمنيخاطبالذىفهذا،يقدرالمواب

غيرشيءولاالحقهورألى:يقولوأن،برأيهيثقأنلامرلمحث!يحق

قائل:لكلفيقول،مناوللمستبدينلنااللهيعطيهوهودرس،الحق

وافعل،الوجوهجميعمنخطأأنهتقدرأنقبلغيركلرأىاستمع

الذىالحقهوأهذا:بهأفتىعماسئلعندماحنيفةأبوفعلكما

فيه.لاشكالذىالباطللعلهأدرىلا:فقالئجفيهلالث!ك

!بلاغهذاوفى
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اجئ!أ!أ!بي

جميل،الفكرمتزن،العقلناضجالصديقبكرأبوكان

كانإذ،إليهاللهرسولحببتحميدةصفاتوهى،المروءة

المحمديةالبفةقبلفتلاقيا،الإنسانىللكمالالأعلىالنموذج

بالدعوةاللهرسولجهروحين،والإخلاصالودعلى

اعتقادعنالإسلاماعتنقرجلأولبكرأبوكانالإسلامية

كبارمننفرآدعابلأمرهيكتمولم،الجاهليةبف!لالجازم

فأسلم،اللهدينفىالدخولإلىالمستنيرينأصدقائه

عبيدةوأبو،وقاصأبىبنوسعد،عفانبنعثمانبتوجيهه

،العوامبنوالزبير،اللهعبيدبنوطلحة،الجراحابن

مبادىءفىثقتهمولولا،بالجنةالمبشرينمنوجميعهم

الوجههذاعلىاستجابوامابكرأبىلمقاموإجلالهم،الإسلام

فكانواوثباتااطمئنانااللهرسولحديتزادهموقد،السريع

انحلمين.أعوانهخيرةمن

فمواقفه،الصديقل!يرةفىنفيضأنشأننامنوليس

الجانبإلىنتعرضولكننا،ذائعاشتهارذاتالرائعة

واجتهادا،سديدافقهاأوتىأنهفنذكر،حياتهمنالت!ثريعى

17
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اللهرسولحياةفىوكانالأحداثمنلهعرضفيماصائبا

رأيهإلىالرسوليستمع،أمانتهومستودع،سرهصاحب

فيمفيه.،صائبافيراه

الأنصارىقتادةأبىعنصحيحهفىمسلمالإمامأخرج

كانالتقينافلما،حنينعامخ!تاللهرسولمعخرجنا:قال

رجلاعلاقدالمشركينمنرجلافرأيت:قال،جولةنلمسلمين

علىفضربتهورائهمنأتيتهحتىفاستدرت،المسلمينمن

فضمنىعلىوأقبل:قال،الدرعقطعتضربةعاتقهحبل

فأرسلنى،الموتأدركهثم،الموترائحةمنهاوجدتفممة

بالما:فسألتهعنهاللهرضىالحطاببنعمرفلحقت

اللهرسولورجع،رجعواالناسإنثم،اللهأمر:قال؟الناس

فقمت،سلبهفله،بينةعليهلهقتيلاقتلمنا:افقالت

ذلك،مثلالرسولقالثم،جسلتثمألىي!ثهدمنفقلت

رسولفقال،ذلكوتكرر،جل!ستثم؟لىيشهدمن،فقلت

منرجلفقال،القصةعليهفقممت،قتادةأبايامالك:الله

منفأرضهعندىالقتيلذلكسلب،اللهرسولياصدقالقوم

منأسدإلىيعمدلاإذن،اللهها،لابكرأبوفقال،حقه

رسولفقال،سلبهفيعطيك،ورسولهاللهعنيقاتلاللهأسود

18
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فابتعتالدرعإلىفبعث،فأعطانىإياهفأعطهصدق،الله

".تأثلتهماللأولفإنه،سلمةبنىفىمخرقا

الحديث:هذاعلىتعليقاالمراغىالعزيزعبدالأستاذيقول

،السلامعليهالرسولبحضرةبكرأبىمناجتهاد"فهذا

على،الاجتهادلمناطوتحقيقالملحظبدقةتسليملهوإقراره

ملحظهذاولعل،استنباطهودقةبكرأبىبفطنةيشعروجه

بعدىالمهديينالخلفاءوسنةبسنتىعليكم:السلامعليهقوله

واضحطريقوالملازمةأذهانهموتوقد،للرسوقلملازمتهم

."النبوىالهدىلمعرفة

الرسولحياةفىالفقهىالاجتهادمنأمثلةبكرولأبى

عارضهحين،الحديبيةيومبرأيهاقتنعفقداصابةذاتكانت

عمر،يااللهرسولهو:لعمربكرأبوفقال،الخطاببنعمر

الجميع.معووافقالفاروقفاقتنع

الرفيقإلىاللهرسولانتقلحين،الحالكةالأزمةساعةوفى

ورسوله،اللهلعبدالإنسانىالواقععنالمسلمونذهلالأعلى

رأىنفاذهومنوهو،عنهاللهرضىالخطاببنعمرإنحتى

وإنما،يمتلمعتاللهرلمولإنبالنالوعاح،بصيرةونور

قومهعنغابإذ،عمرانبنموسىذهبكماربهإلىذهب

91
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بكرأباولكن،ماتإنهقيلأنبعدإليهمرجعثميوماأربعين

قائلا:الناسفىوخطب،الموقفتداركالمجتهدالفقيه

قدمحمدافإنمحمدايعبدكانمنالناسأيها"يا

تلاثم،يموتلاحىاللهفإناللهيعبدكانومن،مات

تعالى:قوله

ؤتانخصذ)

آؤقتلتتاأبايخنلرشململإآينطتقذالأزسمول

تصتزققنغعتث!غنىشقيميؤقنغلآغقيكغنققتتئمآ

!هوآلثنجيرديئؤشئتخنرىأدتةشئأآدتة

(441:عمرانآل)

تحلمهماالأرضعلىخرالكريمةالآيةهذهعمرسمعفلما

الأمربكرأبوحسموقد،ماتقداللهرسولأنوأيقن،رجلاه

نأتوهممنلتوهممجالايدعفلم،الحاسمالقرآنىباستدلاله

!يموتلاحىاللهرسول

فقالوالأنصارالمهاجرونواختلف،البيعةحانتثم

أولنحن،المهاجرونوقالونصرنا،آويناالذيننحنالأنصار

اللهقدمنارحمهوذووالرسولعشيرةونحن،إسلاماالناس

شأنه:عزفقال،عليكمالكتابفى
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لأدضحار!وآففجيندنأينلأؤلونآلمثنبقوئوآ)

(501:لتوبةا)

.الأمراءونحنالوزراءفأنتم

فقام،الأنصارلكثيرمنمقنعابكرأبىكلامكانوقد

رجلاللهرسولمحمداإن:ليقولالأنصارىبشيربنمحمد

نأرأىثم،سلطانهوتولىبميراثهأحقوقومه،قريشمن

الإمامةفىقدمهاللهرسوللأن،الخليفةهوبكرأبويكون

بعضفهموقد،بتفضيلةإيذانآذلكفكان،مريضوهو

الواقع،يقررهلاماوهذا،الحليفةبتعيينأمرذلكأنالكاتبين

اختلفماذلكعلىيدلمااللهرسولمنصدرلوإذ

بلالمهاجرونوقال،أحقنحنالأنصارقالوما،المسلمون

منزلةالعصيبالوقتهذافىتكنلمالحلافةإنتمنحن

شيخكاهلعلىيلقىعبئاكانتبلمباهاةمدعاةأو،جاه

وحىدونالسفينةسيقودأنهيعلموهوالستينعلىشارف

خطورةيدركحساسيتهلشدةوهو،يستجدكتابأو،ينزل

وقربت،الصعبذللتقداللهفىثقتهولكن،وقعإذاالخطأ

سيجىء.كماالأمل

بكرأبىبيعةمن-وجههاللهكرم-علىالإمامموقفأما
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لامبالغةالمغرضالهوىأصحابمنالمرجفونفيهبالغفقد

علىعنهمااللهرضىوعلىبكرأبىتاريخقرأمنيقرها

اللهرسولمنعلىمكانةيعرففأبوبكر،الصحيحوجهه

بادرةمنهتبدرلموعلى،الإسلامنصرةفىالحاسمةومواقعه

مستشارهخلافتهبعدكانبل،بكرأبىانتقاصعلىتدل

إلىيستمعفكانالعلمىقدرهبكرأبوعرفوقد،الأمين

نأيظنونوالذين،الحقبلاغعلىالحريصاستماعفتواه

رسولأصحابمنالصفوةبنفوسشيهةاليومالساسةنفوس

بكرأبىأمثالمنفالخليفة،جسيماخطأيخطئون،الله

الممتدالجاهأصحابمناليومكرؤساءيكونوالموعمروعلى

عنيتميزوالمولكنهمالسلطانوروعةوالحفاوةالمظهرفى

ومأكلاملبساالتواضعمنلهمكانربمابلشيءفىالرعية

مماوهذاالثراءأصحابمنزملائهمتمتعيبلغلمماوملبسا

نفحةأنهمإذا،اليومبرجالالأمسرجالنقيسألايوجب

الله.رسولنفحاتمنعاطرة

22
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الحاكممهمةالمعرفةتماميعرفعنهاللهرضىبكرأبوكان

يقوميومعنهاومسئولالرعيةخادمفهو،الإسلامفى

وتعاظمالرؤساءتغطرسليمنعجاءالإسلاموأن،الأشهاد

الحقويراههذايعلم،المساواةفىعادلأطريقآيسنإذالحكام

افتتحالتىالأولىخطبتهفىعنهعبرثمعنهمحيدلاالذى

:فقالالجديدعهدهبها

بخيركمولستعليكموليتقدفإنىالناسأيهابعدأما"

أمانةالصدقفقومونىأسأتوإنفأعينونىأحسنتفإن

عليهأريححتىعندىقوىفيكموالضعيفخيانةوالكذب

الحقآخذحتىعندىضعيففيكموالقوىاللهشاءإنحقه

ف!ربهمإلااللهلمبيلفىالجهادقوميدعلا،اللهلثاءإنمنه

بالبلاءاللهعمهمإلاقومفىالفاحشةتشيعولابالذلالله

فلاورسولهاللهعصيتفإنورسولهاللهأطعتماأطيعونى

".عليكملىطاعة

الحكمفىتجديدفهذا:الصعيدىعبدالمتعالالأستاذيقول

فىالعالمتحكمانكانتااللتينالدولتينفىالناسيعرفهلم

23
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فىالرومودولةالشرقفىالفرسدولةوهماالوقتذلك

نفسهعلىأخذهالذىالعهدلهذابكرأبووفىوقد،الغرب

فىيرفعوهأنيرضولممنهمواحدكأنهفيهمفسارللرعية

عليهم.شىء

علىالإسلامفىالخلافةفهمقدبكرأباأنعلىيدلوالذى

بضاعةأخذللبيعةالثانىاليومفىأنهمفنملامغرمأنها

نأيريدقبلمنيفعلكانكماتاجرآالسوقإلىبهاوتوجه

فخفالإسلامىالمالبيتمنلايدهعملمنقوتهيكسب

عنمسئولاليومإنك:لهوقالالسوقفىوهوعمرإليه

هذهيعوقبمانفسكتشغلأنيجوزولاالمسلمينجميع

المالبيتمنتأخذهالمناسبالأجرفلكرزقكأماالمسئولية

نفسهفىالرأىالحيفةوأدارآخرلشىءلاتفرغكجزاء

لهاتفرغإذاإلاالصحيحوجههاعلىتقوملاالخلافةفوجد

فأذعن.المسلمينحقوهذا

عقدماوهوال!ثامإلىزيدبنأسامةجيشبتسييربدأثم

بعضرأىوقدبربهيلحقأنقبل-عزمهخد-الرسولعليه

انتظارااللهرسولوفاةبعدمناسبغيرالظرفأنالصحابة

كماوالمدينةمكةخارجالجديدةالحلافةفىالناسرأىلمعرفة
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السنصغيرالحطاببنعمرومنهمهؤلاءرأىفىأسامةأن

وهمالرومبلادإلىيوجهجي!ثايقودأنمقدرتهفىوليس

:وقالالتراجعمنبداماإلىيسترحلمبكرأباولكنماهم

لأنفذتتتخطفنىالسباعأنظنتلوبيدهنفسىوالذى)

غيرىالقرىفىيبقلمولواللهرسولأمركماأسامةبعث

أيستعملالخطاببنياأمك"ثكلتك:لعمرقالثم"لأنفذته

فأذعن"أنزعهأنوتريدنىالجيشعلىقائداأسامةاللهرسول

.وأطاععمر

بكرأبىمنحقآالناسلهعجبالذىالحاسمالوقتأما

كانإذالردةحروبمنالإثنينموقففهومعاعمرومن

الخلافةعلىالطاعةعصاشقوامنمعالحزمكلحازماالحليفة

العربفإذاعمرونظر!الزكاةأداءعنبالامتناعوجاهروا

منوفيهمالعصيانأعلنواقدوالطائفوالمدينةمكةخارج

تتأكدلاممابالحربجميعاالعربومواجهةكذباالنبوةادعى

حتىذلكيسمعبكرأبوكادوماأحزمفالانتظارمغبتها

لأنالقتالعدميرىإنه:عمرلهفقالاتجاههفىعمرناقش

لايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرتر:قال-بظلإ-اللهرسول

بحقها،إلاوأموالهمدماءهمعصمواقالوهافإذااللهإلاإله

25
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وقدالزكاةإيتاءالحقومن،بحقهاإلايقلألم:بكرأبوفقال

منعونىلوووالله،المالحقالزكاةلأنالقتالفوجبمنعوها

فاطمأنعليهلقاتلتهماللهلرسوليؤدونهكانوابعيرعقال

،الردةلحروبالجيوشفهيأبكرأبوسارعثمووافقعمر

بنوعمرو،الوليدبنخالدأمثالمنلقيادتهاالأبطالواختار

بنوحذيفة،جهلأبىبنوعكرمة،أميةبنوالمهاجر،العاص

جهاتإلىأرسلهاجيشاعشرأحدالجيوشوبلغتحصن

المواقعبعضفىشديدعراكبعدالنصرفكسبتمختلفة

يتزعزعأنكادأنبعدالإسلامىالمفوحدةبذلكوتحققت

استنباطهوحسنهمتهعلوبكرلأبىيسجلونوالمؤرخون

منعقداتجاههفىلهاللهتوفيقأنويرونالدقيقالحكم

الانحدار.منالإسلام

قالأولاتبكرلأبىذكرتالفقهىالتشريعميدانوفى

معنىعنمتسائلينالصحابةعند،وقفماذلكومنبها

وجل:عزاللهقولفى(الكلالة)

ا!ثةأفيآقة!تمملأيتمتتصوتأ!الو

لمس

!671ءلنساا!فلأولدءثإلل!مقاقسؤأهلكلقإ

26http://www.al-maktabeh.com



عليهأجمعماوهووالولدالوالدماعداالكلالةإنقالفقد

فهمألطفمن"إنه:القيمابنقالوقدبعدهمنالفقهاء

."وأدقهالنصوص

ثمقليلاففكرحفيدهامنميراثهاتطلبجدةجاءتهوقد

سأسالولكنتريدينمماشيئااللهكتابفىأجدلا:قال

نعم:شعبةبنالمغيرةلهفقالذلكعنمتسائلاوخرجالناس

غيركذلكأيعلم:لهفقال،السدس--!-قيا-اللهرسولأعطاها

كلامفصدقبكرأبوفسأله،سلمةبنمحمد:نعمقال

الحكم.بتنفيذبكرأبووبادرالمغيرة

بالمهاجرينخاصةاللهرسولعهدعلىالشورىكانتوقد

نأطلبواوقدالفتحبعدقريشمنأسلممندونوالأنصار

ولكنعمرفخالفالإسلامإلىالسابقينكإخوانهميكونوا

فهمتمامامثلناصاروالقد:لعمروقالأرادوهأقرمابكرأبا

!شىءكلفىمالناولهممعنا

طريقفتحأنهتبينبكرأبىاجتهادمنشذراتهذه

التىعمرلاجتهاداترائعةمقدمةوكانالفقهىالاستنباط

تاليا!بالحديتسنخصها

27!م
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المكيقعصرالفقيه

مركزهتبوأالمؤمنينأميرالحطاببنعمريكنلملو

وعبقريةنادرةكفاءةالدولرءوساءأعظممنفكانالسياسى

يكنلملوأقولإدارتهفىوحزمهبعدلهالمثلضربحتىممتازة

كبارمنالتشريععالمفىلكانالبهيرالسياسىذلكعمر

التشريعأئمةعنمكانةالمفممارهذافىيقللاإذالإسلامفقهاء

أخالهبل،حنبلوابن،والشافعىومالك،حنيفةأبى:أمثالمن

موادمنسنوبماأحكاممنقرربماالاستنباططريقلهمشققد

.الأحداثتناسقفىمجراهاأخذتعملية

رسولعهدفىالقوىرأيهعنهاللهرضىلعمركانلقد

يراهمامقررآالدولةمهامفىيشارككانإذ-بث-الله

رسولارتياحموضعالأحيانأكثرفىرأيهويكون،الصواب

بلصوابهيرىلالأنهلاالمواقفبعضفىعنهيجدوقدالله

كأمنهشفقةالحايةالرحمةإلىالصريحالعدلعنليعدل

يأخذأنيسوءهفلا،جيداذلكيعرفوعمرالمسلمينعلى

الرحيم.قلبهسعةيعرفلأنهسواهبرأىالرسول
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بنعمراتجاهمؤيداشتىمواقففىالقرآننزلوقد

للمؤمنيناللهبنصراكتملتالتىبدرغزوةففىالحطاب

فقالأصحابهعلىالمشركينمنالأسرىأمرالرسولعرض

نأوالرأى"والعشيرةالعمبنوهماللهرسوليا":بكرأبو

نأاللهوعسىالكفارعلىقوةلنافتكونمنهمالفديةتاخذ

نأورأىبكرأبىقولعمروعارض"الإسلامإلىيهديهم

علىوهجومهمالسافرلعدوانهمجزاءأعناقهمئفرب

الرسولومال،المسلميناستئصالبهاأرادواحربفىالمدينة

الله:قولنزلثمبكرأبىقولإلىوحنانامنهرحمة

يكونآنماكأتينتي)

تتالذآغرض!ترليماوئلأزصنآفيئثحى%ختئآشرئته

!وعييزصيهيروملتةلأخزةأييريذوألتة

،76:لنفالأاأ

ولكنقبلمنكتبتفيماإليهأشرتآخرتفسيروللآية

.منحاهوسلامةعمرقولرجاحةهوهناالمغزى

عنالرسولنساءيحتجبأنعنهاللهرضىعمررأىوقد

منمسمععلىيقولفكانالنساءسائرعنلهنتمييزآالعامة

رأيتكنلمافيكنأطاعكنتلو:إياهنمخاطبااللهرسول
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فإنهنحجابالنسائكاتخذتلو:اللهلرسوليقولثمعليه

عزاللهقولنزلحتىوقتيمضولمالنساءكسائرلسن

ؤقر!م!:وجل

متنوألأولتآآتخاليتإتترختتزتجنىؤ،بيويكنفي

تماإؤزسوته"حلتةآؤآئمغنلرتحوةآيتناؤءلففلؤةآ

ؤيطقرك!تبتثتىأقلآليزجشآعنحمهبليذلئه،آلرلد

(33:الأحزاب)مهوتظهيرا

للمسلمين:قالثم

مهوؤرآءجمالثقتغا!تثثوممىمنؤإداسمآتتمولهن!يو

(53:الأحزاب)

رأسكانأبىبنعبداللهأنهىالوادىهذامنوثالثة

اللهلرسولالعداوةأفانينمنأبدىوقدالمدينةفىالنفاق

جاءماتولما،احتمالكلبهتف!يقما-وللمؤمنين"-لا-

يرجوعادقامسلماوكانأبىبنعبداللهبنعبداللهولده

اللهرسولورحمالجنازةصلاةعليهيصلىأناللهرسول

علىبالصلاةخاطرهيجبرأنورأىالخلصالابنموقف

فيماالرسولعارض-عنهاللهرضى-عمرولكن،أبيه
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عمرياخيرت"إنى:قائلابرفقالرسولوردهعليهاعتزم

".لىبدامافاخترت

تعالى:اللهقولنزلحتىيسيروقتيمضولم

آبذاؤلآتقئمئاتمئهمؤ،تصحلغل+آصم!يو

!هوفييمقوتوممتمورس!ويوءومالؤألثهلمحآقبزةإخغ!قروأعك

(48لتوبةا)

ئلتزم.حكماوصارتالكريمةالآيةبنزولعمرسعدوقد

لممعنىإلىالمراغىعبدالعزيزالأستاذلهالمغفورالتفتوقد

علىيحرص-كانث!-الرسولأنهوإليهسبقهغيرهأجد

موفمعليكونبالذاتالمدينةفىمعهالخطاببنعمربقاء

نزلواأنهموفحواها،نجرانأهلبحادثةواستشهداستشارته

تعالى:بقولهالوحىفجاءدينهفىاللهرسوللمجادلةالمدينة

شؤإأبتنناوبنتبمتحاتؤتعاتؤأإكتأقلآئكتبفلمي

تففعناؤلاتتجذءشمئابوؤلالئثئيىكآلتةلألقعذإلأآ

بآلآآ!دوأفقولوأتؤلوأقمانآدتةدرو2منآؤتاتاتغضا

!هوم!دوئ

(46عمرانآل)
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حكمارجلامعهميبعثأناللهرسولمنوطلبواالوفدفأذعن

"إيتونى:اللهرسوللهمفقال.خلافمنبيهمشجرفيما

عمرإن:هشامابنقال"الأمينالقوىالحكممعكمأبعثالعشية

رجاءيومئذإياهاحبىقطالإمارةأحببتمايقولكانالخطاببن

عنونظرسلمالظهراللهرسولصلىفلماصاحبهاأكونأن

يلتمسيزلفلميرانىكىلهأتطاولفجعلتشمالهوعنيمينه

معهماخرج":وقالفدعاهالجراحبنعبيدةأبارأىحتىببصره

".فيهاختلفوافيمابالحقبينهمفاقض

الم!ثهدهذاعلىتعليقاالمراغىعبدالعزيزالأستاذيقول

لعمرالسلامعليهالرسوليراهاالتىالمنزلةلنايفسروهذا

الحاجةتدعوقدمدةعمرالمدينةيتركأنيرىلافهونفسهفى

استشارةليترككانماوالرسول،برأيهالتئناسالوجوده

أمر.منيحزبهمفيماأصحابه

لذلك،طبعهفىانحلصةالحدةيعرف-عنهاللهرضى-كانوقد

فلعلهمالصحابةمنالصفوةيستشيرأنقبلبرأىينفرديكنلم

منكثيرامنعوقدخاصةلدوايمالعدلتتجاوزمرحمةإلىيميلون

الحاجةمزيدفىلأنهحكمهأثناءالمدينةمغادرةمنالسابقينوجوه

لأنباحتجاهميضيقونفلامنهذلكيعرفونوهماستشارتهمإلى
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انحلصين.برفاقهيؤيدأنيجبالدولةوراعىالإسلامأمرالأمر

قلبعلىتدلعاطفيةبوارق-عنهاللهرضى-ولعمر

نشأتهفىالإسلامسبيلفىكافحمنكليحبفهورحيم

تعذيباالبلأءأعظملاقواالذينالمستفعفينهؤلاءومنالأولى

فىالصحابةرأسفقدبلالأما،وعمار،بلال.مثلوتنكيلا

اختارهفقدياسربنعماروأما،موقفمنأكثرفىعمرعهد

علىمعهتجرلمالأمورولكن،البلادبعضعلىوالياالفاروق

وعينالمدينةإلىليحفرإليهفبعثالفاروقإليهيطمئننحو

المؤمنينأميرياوالله":الفاروقلقىحينعمارفقال،لهخلفا

مبتسماعمرفقال"منهاللعزلأحزنحتىبالولايةفرحتما

وجل:عز-اللهقولقرأتإننى":عمارياالقولأصدقك

آشتفحعفوألذليئآغلىئمنآنؤنرلدمالو

مهووتخع!آثؤرثيهنىأيضةوئحعلهتملارض!بآ

(5:القصص)

الأرضفىاستفمعفواممنكانعماراإننفسىفىفقلت

وارثاإمامايكونلافلمالمشركينمنالعذابسوءولقى

قدأنتوهاالخاطرلهذااستجابةبكوبعثتاللهلقولتنفيذا

".المقامبكيطللموإنأريدمابلغت

33حؤ
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عمرلاجتهاداتيتعرضحينويدعيأخذفيماالباحثويحار

منأبدىقدالمجتهدالفقيهلأنالسطورمحدودموجزمقالفى

نشيرأنالآنوسبيلنا،برأسهضخماكتابايشغلماالجليلةالآراء

الدقيق.بالمغزىيخلألاأرجوإيجازفىالمواقفهذهبعضإلى

يجافىبماالخطاببنعمرمدحأرادوامنالمتسرعينمنإن

نأيرىماإلىالقرآنمنالكريمالنصيتجاوزإنهقالواحينالحقيقة

ففريقالنياتفىيختلفانفريقانبذلكقالوقد،يحتمهالواقع

النصتتجاوزأنيجبالشريعةإنيقولأنيريدمغرضملحد

مخلصوفريق،مففوحمنافقفريقوهوالضرورةدعتإذاالقرآنى

الشديدالحذرمعالتجاوزهذاإلىتدعوالعامالصالحرعايةأنيرى

جهير.خطأإلىالصريحالحقجاوزقدالفريقينوكلا،فيه

بقوةالمنحىهذاعنالمدنىمحمدمحمدالأستاذتحدثوقد

الفاروقمنعإذ،قلوبهمالمؤلفةموضوعإلىتعرضحينمقنعة

القرآنأكدهالذىالنصيبوهوالزكاةمنفصيبهمإعطاءهم

الزكاةمننصيباإعطائهمعلىالصدقاتآيةفىنصحين

قررقدالدواليبىمعروفالدكتوروهوالفضلاءبعضأنفذكر
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ظاهرهإلالافيهالعلةإلىنظرولكنهالنصيعطللمالفاروقأن

تألفهموهىمؤقتهزمنيةبظروفمعللاالمؤلفةإعطاءاعتبرإذ

شوكةقويتفلمافمعيفاالإسلامكانعندماشرهمواتقاء

موجباتمنكانللعطاءالداعيةالظروفوتغيرتالإسلام

العطاء".يمتنعواأنبعلتهالعملومنالنص

النصبأنيقفىدقيقملحظإلىالمدنىفالأستاذتعرثم

القلوبتأليفإلىالحاجةعدموهىمعينةلعلةيتجاوزلم

بهذاقلوبهمالمؤلفةولكنبذلكالقائلالفريقيذهبكما

إلىالحاجةزالتحيثعمرعهدفىيوجدوالمالوصف

منعحينفعمروإذنواستغنىعزقدالإسلاملأنالتأليف

هذاعليهمينطبقالذينوجدولكنهالنصيتجاوزلمعطاءهم

معتأليفلاإذالمؤلفةمنالآنيصبحوالمالقديمفىالوصف

الصفمعليقفواالناسبعضاسترضاءمنالمانعةالقوة

كانواحابسبنوالأقرع،حصنبنعينيةفأمثال،الإسلامى

فىالوصفهذاعليهميطلقولمالرسولعهدفىالمؤلفةمن

شوكةذووالإسلامقلوبهمتأليفإلىحاجةلاإذعمرعهد

العملوقفنصمعنا"فليس:المدنىالأستاذيقول)1(،ومنعة

9137رجبالأزهر،مجلة(1)
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مقيدمعناهلأنبهمعمولنصمعناولكننسخأوعلقأوبه

نإقلوبهموالمؤلفة:قيلكأن،الطبيعىبالقيدالأمرأولمن

وفىوجدواإنوالمساكينللفقراءوالزكاةيقالكماوجدوا

."الرقابفىمنوجدإنالرقاب

المؤلفة)فىقالوامانحوعلىالخائف!ونفيهخاضومما

حينالقرآنىالنصجاوزقدعمرأنمنزعموهما(قلوبهم

يقولوالذىالرمادةبعامالخاصةالمجاعةفىالسرقةحدأوقف

نأوهوأيضاالمدنىالأستاذإليهأشارهاماشيئاينسىذلك

يغيث!نالمجتمعفعلى،الإسلامأعولمنالاجتماعىالتكافل

،الضرورةمواردأوردتهمحتىالفاقةبهمنزلتالذينأفراده

نأللمضطركانالكفائىالواجببهذاالمجتمعيقملمفإذا

مجاعةفىوقعوماضرورتهويدفعنفسهبهيقيتمايأخذ

نأللجائعيبيحالأرواحعلىيقضىكادقحطمنالرمادة

الجتةيأكلأنللجائعأبيحكماالهلاكمنيمنعهمايأخذ

تعالى:اللهبقولالمعنىفالسارقوإذنمحرمةوهى

مهوآيذتهتاقآقطعوأؤآلمتمارقهوآلشارقة!اله

(38:المائدة)

الرخاءاستتبحينفيهحقلاماأخذالذىالسارقهو
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أمافيهلهحقلاماحينئذيأخذفهو،الأمنقواعدورسخت

والمحنةالهلاكمنينجيهعمايبحثأنفلهالمحنةاشتدتإذا

العامللمفهومتطبيقومراعاتهابظروفهاتقدرضروريةحالة

.الإسلامشرعهالذىالاجتماعىالتكافلمن

أخذفإنأصابهجهدمنسرق"من:حزمابنالإماميقول

لمفإن،حقهأخذوإنماعليهشىءفلانفسهبهيغيثمامقدار

شىءفلافأخذهبعيرأولؤلؤةأوكثوبواحداشيئاإلايجد

منأكثرأخذإذاأما(يتجزألاكلالمأخوذلأناعليهأيضا

القطع.عليهوجبفقدحاجته

كانماالاجتهادفأحسنع!مرفيهااجتهدالتىالأمورومن

حينلعمرعبيدةأبوقالإذ،الجراحبنعيدةلأبىنقاشهمن

منأفراراعمريا:الوباءخطرمننجاةمعهمنمعالرجوعقرر

منفرارنعمعبيدةأباياقالهاغيركلو:عمرفقال؟اللهقدر

لهواديافهبطتإبللككانلوأرأيتاللهقدرإلىاللهقدر

رعيتإنأليسمجدبةوالأخرىمخصبةاحداهماعدوتان

الله،بقدررعيتهاالمجدبةرعيتوإناللهبقدررعيتهاانحصبة

حاجتهبعضفىغائباوكانعوفبنعذالرحمنجاءثم

:يقول،بخاللهرسولسمعت،علماهذامنعندىإن:فقال

!!7ش!
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بأرضوقعوإذا،عليهتقدموافلابأرضبالوباءسمعتمإذا"

قدفعمر!عمرفحمدالله،منهافراراتخرجوافلابهاوأنتم

وأن،أسبانجآللقدرأنرئ!حين،الاجتهادفأحسناجتهد

هذهتركنافإذا.للنجاةالداعيةبالأسبابنأخذأنعلينا

ولكنهاقدرمسألةالمسألةفليستالتهلكةكانت،الأسباب

تحاش!يه!يجبماوهو.السلوكفىخطأ

،الخطابعمربناجتهادمجالكانتالتىنماطالأبعضهذه

المؤرخونبتسجيلهاحتفلمماأمثالهامنكثيرعلىتدلوهى

فوفقالفاروقبهقامهاممبدأإلىأشيرأنىغير،معاوالفقهاء

فسبق،الإدارةسلطةعنالقضاءسلطةفصلوهورائعآتوفيقا

لتمكين،قرونعدةبعدذلكإلىدعتحينالأوربيةالنظم

حكمهطوعوالمحكومالحاكمويكون،العادلالحكممنالقاضى

عنالمديةقضاءففصلبذلكالفاروقبدأوقد،سواءحدعلى

ل!ثريح.الكوفةقضاءجعلثم،قاضيآالدرداءأباوأقامسلطته

بنلقيسمصروقفاء.الأشعرىموسىلأبىالبصرةوقف!اء

القفاءوهملهؤلاءيخفحالوالىفكان،السهمىالعاصأبى

وكم!محاباةدونالحقاحقاقإلىيدفعهمممن،استقلالذوو

.خالداترائعاتمنالإملاحمجالفىللفاروق
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علىالإماروفقه

طالب:أبىبنعلىعنمتحدثاالشاعريقوأ

موجاجاشقدالذىالبحرهو

مياهاوحلامنظرا،وأرهب

صوادأفئدةإليهتخف

صداهانقعتقدعنهفترجع

علميةموسوعةلعصرهبالنسبةكانفعلئئ،حقوهذا

بالإماملقبالذىوهوالقاطعةوالحجة،الساطعالبيانيزينها

تصدرهولكن،فضلاءأئمةوكلهم،الراشدينالخلفاءبين

قدكثيرةمعارففىونبوغه،للبرهانوإيفاحهللنقاش

يستفتونهفكانو.خصومهبهاسلمالتىالإمامةهذهأعطاه

أسئلةإليهتفدأنالعجيبمنوكان،بعلمهثقةالمعضلاتفى

فقه،مناللهرزقهبماعنهاليجيبمعاويةمقردمشقمن

التنفيذ.واجبقضاغإجابتهفتكون

نشأتهالمعلوماتمنالزاخرالفيضلهذامهدتوقد

بالتربيةتعهدهحيث،!لصهثحةاللهرلمولكنففىالمباركة

الرسوللهدعاوقد،البصيرةيرفشبوالعمليةالروحية
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صادفتدعوةوهى،"لسانهوثبتقلبهاهد"اللهم:فقال

اللهمنقبولا

ليتولىالرسولبعثهحينالمباركةالدعوةهذهوكانت

لضابيهف:وقال،ذلكعلىاستكثروقد،اليمنقف!اء

دعوتهالرسولفأطلقكبار"شيوخبينيقضىأنمثلى

وكان،يؤدىماكأحسنالقضائىدورهوأدى،الصادقة

يتحدثأنلعلىتاركآالقضايابعضفىالرأىيمهلالرسول

جماعةمعجالسآكاناللهرسوأ!أنرووافقد.غورهليسبر

،حمارآلىإن:أحدهمافقال،خصمانفجاءه،الصحابةمن

منرجلفقال.حمارىبقرتقدبقرتهوإن،بقرةولهذا

يابيهما"اقض:بثفقالالبهائمعلىلاضمان:الحاضرين

مأ،مثدودينأممرسلينأكانا":متسائلأعلىفقال"على

مشدوداالحماركان:فقالا،مشدودآوالآخرمرسلأأحدهما

صاحبعلى:علىفقال،معهاوصاحبهامرسلةوالقرة

ومسألةوأمفاهحكمهالرسولفأقر،الحمار"فممانالبقرة

علىكانحين،باليمنحادثتهاوقعتالقبيلهذامنأخرى

يعدووفرحظيرتهمنفرسنفرفقدبهاقاضيآوجههاللهكرم

برجله.رامحآفقتلهرتجلآفاعترض،الطريقفى
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يرفلم-عنهاللهرضى-علىإلىالفرلربصاحبفجئ

إرادته،دونحظيرتهمننفرلأنه،الفرسصاحبيؤاخذأن

غيته.فىالأمرووقع،يصدهأنآنئذاستطاعتهفىيكنولم

بعيد،منالهائجالفرلع!حركةيلحظأنالرجلعلىوكان

دفعماالفرسصاحبمظهرفىولعلمنهالدنوفيتحاشى

فأنفذاللهرسولإلىالقومتظلموقد،مؤاخذتهعدمإلىعليا

.نظرهبوجهةمقتنعاعلىحكم

عليادعاأمرعليهأشكلإذاعنهاللهرضى--عمروكان

ذهبتكلمةقالوقد،خلافتهأثناءفىوذلك،رأيهيأخذكى

بعثحينقالهالها"حسنأباولا"قف!ية:هىالمثلمذهب

سرعةالمتخاصمونوطلب،مزلهفىيجدهفلمعلىإلى

يحهيئحتىالإرجاءطلبثممتمهلأ،عمرفسكتالحكم

!هذهالمأثورةكلقهوقال،حفوره

يعرفماالفاروقرأىمخالفاعلىلهعرضماأبرزومن

الفتحزمنأولفىعمرأنحديثهاومن"الكعبة"حلىبمسألة

حاجةفىكان،المسلمينعلىالغنائمتفدأنقبلالإسلامى

فارسإلىسارتوقد،الفتحجيوشلتسييركثيرمالإلى

سلاحآالنفقاتمنواقتفمتواحدوقتفىالروموإلى
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رصعتالذهبمنحلىفىيفكرعمرجعلماوتعبئةوتموينآ

لتسييرذخيرةليكونالحلىهذاينزعأنورأى،الكعبةبه

لم-عهاللهرفى--علياولكن،وغربآشرقآالجيوش

بعدموجودآالحلىكان:لهوقال،عيرعليهعزملمايسترح

الجيوشجيشأنهمعينزعهأناللهرسوليشأولم،مكةفتح

المسلمين،علىالأيامأشقمنالعسرةيوموكان،الفتحبعد

اقتنعوقد،نفعلأنلنافليس،ذلكاللهرسوليفعللمفإذا

بمنالأمويينعهدفىالأيامجاءتثم،رغبتهعنفتخلى،عمر

!المالبيتفىثروةليكونبلالجيشليسيرلاالحلىنزع

الجيودقبمصاحبة-عنهاللهرضى-عمرهموحين

معوجودهفيكونالرومغزوإلىثمفارسغزوإلىالمتقدمة

عليهاعترض،يتقاعسمنوتحميس،الحميةلإثارةدافعآالقوم

ألاالمؤمنينأميريااللهناشدتك:وقالطالبأبىبنعلى

منسهمآأنهب:فقال،نظرهوجهةعنفصأله!تذهب

انخذالأيكونذلكفإن،عليكفقضىترصدكالأعداءسهام

وأهمها،الحربأماكنغيرفىضجةوتحصلبأجمعهللجيش

ماالتنازعمنيحدثوقد،رئيسبلاالمسلمونيبقىإذالمدينة

الرومبينالكتائبفيهتباعدتوقتفىالكلمةيفرق
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الأمة،فتتفرق،العصابشقنفسهأحدحدثوربماوالفرس

الأمرلتدبرالعاجلةالأنباءوتأتيكبالمدينةتقيمأنفعليك

فىقوادكمنقائدهلكولئن،استطاعتكقدربالشورى

طريقعلىالأمرفالمتقامسواهبتعيينسارعتالمعارك

علىقالفيماالصوابفرأىالفاروقفكروقد!صحيح

منالخلافأراجيفيحيكونوالذين،عزمهعنفرجع

لعمر،خم!مآوعليا،لعلىخصمآعمرفيصورون،المغرضين

نصرةفىالصدقأنليعرفواالموقفهذايتأملواأنعليهم

كماكانلوعلياوأن،معآوعلىعمروجهةكانالإسلام

ولكنهم،بالمدينةالمؤمنينأميراستبقاءفىتشددلمايتصورون

وعلىوعمربكرأبىأمثالمنالكبارنفوسيقيسون

علىالكذبيفترواأنلأنفسهمفيسولونبنفوسهم

!ال!ثرفاء

مسائلفىأحكامعمرخلافةأثناءلعلىكانتوقد

الشخصيةبالأحوالالآنيعرفمماوالنفقةوالطلاقالميراث

التشريعىالنصاحترمتلأنهاللمسلميندستورآأصبحت

نلموقد،أمورمناستجدفيماعليهوقاست،وحديثآقرآنآ

بعد.سيأتىفيماالعظيمالرائدهذالمنزلةإيضاحآببعفها
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وكتبالفقهكتببيننفرقأنيجب،شىءكلوقبل

منوجههاللهكرمعلىالإمامعنيروىفيماالأدبيةالأسمار

لهم،فاقهونعلماءالفقهكتبألفوافالذين،الأحكام

مابغيريأتوافلم،الراجحةوعقولهمالدقيقةنظراتهم

دونالإمامأحكاممنأنهعلىالأدلةوقامت،صوابهاعمدوا

تسجيلفىاشتطوافقد،الأدبيةالأسمارأصحابأما،ريب

منتكونأنكثيرآيستبعدزائفةوأحكام،مدخولةروايات

المؤمينأميريجعلماالمبالغاتمنبعضهاوفى،الإمامفقه

إليهايلتفتلاالمدسوسةالأقواقهذهومثل،بالغيبعالمآ

الإنكار،كلأنكروهاقدشيعتهمنوانحلصون،ملتزمفقيه

تاريخفىالجهيرمكانهلهيحفظالصائبةآرائهمنثبتوما

يقين!عنثبتممامنهابطرفوسنلمالتشريع
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-ال!!

وجههاللهكرم-علىبأحكامالضيعىالفقهكتبتدفق

زادهىمستقلةرسائلالأحكامهذهفىألفتلقدحتى-

بهذهمليئةأيفظالسنةأهلوكتب،جميعآللفقهاءفكرى

مذهبفىتنحصرأنمنأكبرالفقيهعلىمنزلةلأنالأحكام

فأولىوأصحابهاللهرسولعنأحكامفىثقةكانفقد،معين

.الزمانينتهىحتىالثقةهذهتظلأن

النوادر:هذهالمثالسبيلعلىأحكامهمنوأذكر

اللهرضى-الخطاببنلعمرعاملأأميةبنيعلىكان-1

إليهورفعموطنةفىوقعأمرفىتحيروقد،اليمنعلى-عنه

هورجلاقتلاوخليلهاامرأةأنذلك،بشأنهحكمآليصدر

ووقف،القصاصينتظرونالقتيلأقاربوجاء،المرأةزوج

يقولوالله،واحدرجلدمفىاثنينيقتليهفحائرآيعلى

يرفعأنورأى،بالنفسوالأنفسيقلولم،بالنفسوالنفس

بالرأىينفردأنالفاروقيشأولم،الخطاببنعمرإلىالأمر

الإثنينبقتلالفورعلىفأجابه،طالبأبىبنعلىفاستدعى

لوأرأيت:المؤمنينأميريا:قال؟دليلكوما،عمرفقال!معآ
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منهمواحدكلوأخذجزور،لمرقةفىاشتركواجماعةأن

فالأمر:علىقال،نعم:قاللأيديهمقاطعآأكنتمنهجزءآ

الجانيين!بقتلوحكمعلىلرأىعمرفارتاح،كذلكهنا

عنه-اللهرضى-بكرأبىعهدفىالخمررجلشرب2-

خليفةيافقال،الحدعليهيقيمأنالخليفةوأراد،لثرببماواعترف

الحمرأنأدرىأكنولم،قريبأمدمنذأسلمتقد،اللهرلمول

الحمريشربونالنصارىمنقومبينأسكنوأنا،الإسلامفىمحرمة

ذقتها.ماالإسلامفىمحرمةإنهالىقيلفلوويستحلونها

الحسن،بأبىعليك:فقال؟ترىماذالعمرأبوبكرفقال

ثم،قليلأففكر،كانماليسمعفجاء،يستدعيهمنفأرسل

الأنصارمجالسعلىمعهيدورمنإلىبهابعث:قال

عليهأقيمالتحريمآيةعليهتلابأنهلثهدفمنوالمهاجرين

انتهىبماأبوبكرفسر،عذرهللرجلكانيشهدلمومن،الحد

يشهدفلم،القومعلىبهيمرمنالرجلمعوأرسل،علىإليه

لا:لهوقال،أبوبكرعنهفعفا،التحريمآيةعليهتلابأنهأحد

علمت!فقلىتعلى

عليهاظهرتوقد،المدينةفىبالجنونامرأةعرفت3-

عمرإلىالأمرورفع،زانيةبأنهاالناسوتحدث،الحملدلائل
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الحد،عليهايقيمأنيوجبماالدلائلمنفرأى،الخطابابن

أميربلقاءفأسرع،طالبأبىبنعلىإلىالبأوجاء

وقد،واجبالحدإن:فقال،بهأمرعماوسأله،المؤمنين

:قالقداللهرسولأنتعلمألست:علىفقال،البينةظهرت

فعلمنولعل،يبرأحتىالمجنونمنها:ثلاثعنالقلمرفع

ذاتتكنولم،بجريمتهفقامتعقللاوأنهابلاءهاأدركبها

عمر!لهلكعلىلولا:وقال،بيدهعمرففرب،يدفععقل

تركأنهوأخبره،عمرإلى"الهيثم"يسمىرجلجاء4

امرأتهفوفعت،فحسبأشهرستةمنذوجاءمرتحلأامرأته

وعلم،برجمهاعمرفأمر،أشهرتسعةتتمأندونولدآ

علىأربع:قائلأ،المؤمنينأميرإلىكعادتهفسارع،على

:قالقدوجلعزاللهأنتعلمألا،نفسك

مهوشهرادضفصغنهرثنثونوخلي)4

"15"الأحقاف

:وقال

ييئآقذآزالتنمقينخؤثينبمآؤتذممنيزصحغنلتتؤبذؤآ!الو

1233("البقرةمهوآلرضحاغة
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المرأةأتمتوإذا،شهرآثلاثونمعآوالرضاعفالحمل

ماوقبل،عمرفقام،فحسبأدثهرستةالحملكانالرضاع

الفاروقزمنمنذكثيرآتتكررحادثةوهذه،علىعينىبين

لدىمقررآحكمآأصبحبماعلىفيهافصلوقد،الآنإلى

.الإسلامديارفىالشرعةالمحاكم

عمر،إلىالوليدبنخالدبعثنى:الصلىدبرةقال5-

،عوفبنوعبدالرحمنوالزبيروطلحةعلىوعندهفأتيت

نأويعلن،السلاميقرؤكخالداإنلهقلت،بالمسجدوكلهم

الحد،فىتهاونواقدوكأنهمالحمريشربونبدءواالناس

عمر:فقال،العقوبةيتحاقرونوجعلوا،يستطاعمماهو:وقالوا

جميعآ،فسكتوا،إليهمفاستمعاللهرسولأصحابهمهؤلاء

إذاالسكرانإن:المؤمنينأميريا،تمهلبعدقالعلياولكن

وعقوبة،الناسأعراضوتناولافترىهذىوإذا،هذىلمكر

عمرفارتاح،الحمرشاربعقوبةهىفلتكن،ثمانونالمفترى

!جلدةثمانينالشارببضربوأمر،سمعماإلى

طلقتإنى:فقالالخطاببنعمرإلىرجلجاء6-

الإسلامفىطلقتهاثم،واحدةتطليقةالإسلامقبلامرأتى

أنتكما،للرجلوقال،عمرفسكت؟ترىفماذاتطليقتين
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وسمع،فأقبل،يدعوهوبدث،طالبأبىبنعلىيأتىحتى

تحسبفلا،قبلهمايجبالإسلام،علىفقال،الرجلقالما

.واحدةطلقةعلىعندكوهى.الجاهليةطلقة

فىعلىبهقضىماإلىأشيرأنتعمدتلقد،فأقولأعود

أصحابسيريلوكونالذينهؤلاءاللهليتقىالفاروقحضرة

الوقائعمنويختلقونيتقاتلونأعداءفيتصورونهماللهرسول

الله،رسولوهذبهم،القرآنرئاهمقوممنهيبرأما

!هوشقلبونمنقلمبآىخمموأوسمسغ!ألذدين!الو

(722:لشعراءا)

إلىتنتمىالجذةوميراثالطلاقفىأحكامالفقهكتبفى

المحاكمقانونأخذوقد،طالبأبىبنعلىأحكاممنالمأثور

الإمامعنروىممابكثيرأ929سنةفىالصادرالشرعية

ونحن،اعتراضدونالمفعولنافذوأصبح،الطاهرةوعترته

المسلمينبينالصدعورأب،ال!ثملجمعيوجبعصرفى

مانشرعلىيعملونإذ،الأعداءيحذرهماوهذا،جميعآ

حصحصثم،بعيدزمنفىأئفتكتبمنالشقاقيبعث

!شقاقدونالمسلمينكلمةباجتماعالمنادونفنادى.الحق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المرأةأتمتوإذا،شهرآثلاثونمعآوالرضاعفالحمل

ماوقبل،عمرفقام،فحسبأشهرستةالحملكانالرضاع

الفاروقزمنمنذكثيرآتتكررحادثةوهذه،علىعينىبين

لدىمقررآحكمآأصبحبماعلىفيهافصلوقد،الآنإلى

.الإسلامديارفىالشرعيةالحاكم

عمر،إلىالوليدبنخالدبعثنى:الصلىدبرةقال5-

،عوفبنوعبدالرحمنوالزبيروطلحةعلىوعند،فأتيت

نأويعلن،السلاميقرؤكخالداإنلهقلت،بالمسجدوكلهم

الحد،فىتهاونواقدوكأنهمالخمريشربونبدءواالناس

عمر:فقال،العقوبةيتحاقرونوجعلوا،يستطاعمماهو:وقالوا

جميعآ،فسكتوا،إليهمفاستمعاللهردمولأصحابهمهؤلاء

إذاالسكرانإن:المؤمنينأميريا،تمهلبعدقالعلياولكن

وعقوبة،الناسأعراضوتناولافترىهذىوإذا،هذىسكر

عمرفارتاح،الحمرشاربعقوبةهىفلتكن،ثمانونالمفترى

!جلدةثمانينالشارببضربوأمر،سمعماإلى

طلقتإنى:فقالالخطاببنعمرإلىرجلجاء6-

الإسلامفىطلقتهاثم،واحدةتطليقةالإسلامقبلامرأتى

أنتكما،للرجلوقال،عمرفسكت؟ترىفماذاتطليقتين
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وسمع،فأقبل،يدعوهوبعث،طالبأبىبنعلىيأتىحتى

تحسبفلا،قبلهمايجبالإدملام،علىفقال،الرجلقالما

.واحدةطلقةعلىعندكوهى.الجاهليةطلقة

فىعلىبهقفمىماإلىأشيرأنتعمدتلقد،فأقولأعود

أصحابسيريلوكونالذينهؤلاءاللهليتقىالفاروقحفرة

الوقائعمنويختلقونيتقاتلونأعداءفيتصورونهماللهرسول

الله،رسولوهذبهم،القرآنرتاهمقوممنهيبرأما

مهوتضقلبونآئمنقلمبوسميغقوألدليئخمدوأمال!

(272:الشعراء)

إلىتنتمىالجذةوميراثالطلاقفىأحكامالفقهكتبفى

المحاكمقانونأخذوقد،طالبأبىبنعلىأحكاممنالمأثور

الإمامعنزوىممابكثيرا929سنةفىالصادرالشرعية

ونحن،اعترافدونالمفعولنافذوأصبح،الطاهرةوعترته

المسلمينبينالصدعورأب،الشملجمعيوجبعصرفى

مانشرعلىيعملونإذ،الأعداءيحذرهماوهذا،جميعآ

حصحصثم،بعيدزمنفىأئفتكتبمنالش!قاقيبعث

!شقاقدونالمسلمينكلمةباجتماعالمنادونفنادى.الحق

!!94/ط
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الثصرالآهوك!الى

الهدفيثنلم،اختلاطآبالدينالسياسةأموراختلطت

الإسلامفىالحكممصدرليكوناللهكتابإلىالرجوعمنه

وتحريف،الأهواءلتأويليخفحلاالذى،الصحيحوجههعلى

المتشعبةالفرقمنفرقةكلتبحثأنالمرادكانبل،الأغراض

اتجاههاتأيدإلىتوجهنبويةوأحاديثقرآنيةنصوصعن

منانحتلفةالفرقجعلالخلافةحولهالتنازعلأن،السياسى

وفى،لاتجاههامؤيدآتراهبماتعتصموسنيينوخوارجلثيعة

مفهومهعنالنصيخرجاشتطاطآبالتأويليشتطمنهؤلاء

إلىيركنونولا،اتزانإلىيفيئونلاغلاةومنهم،الطبيعى

مننفرالحفظههيأ،دينهحفظالذىاللهولكن،إنصاف

أخرىتارةعنهوأعرضوا،تارةالباطلجابهواالذينالكملة

فمن،انحلصبالقولالحقإيضاحمنوسعهمفىبمامكتفين

البصير.المتزنفهووأطاعسمع

،النبوىالحديثوفتاعمنطائفةوجودشرآالأمرزادوقد

رسولعلىيفترونبماالسياسىاتجاههميؤيدواأنحاولوا

الكتابآياتفىيزيدواأناستطاعواولو،قولمنالله
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أدنىيمسهأنقرآنهحفظقداللهولكن،لفعلوا،المبن

علىتجرءواالذينلهؤلاءفكيف،واحدلفظفىتحريف

وجمهور.اللهكتابعلىيتزيدواأن،اللهرسولحديث

.شىءيفوتهافلاقراءاتهأوجهتعرفبل،آيةآيةتحفظهالأمة

الأفكارمنكثيرآبلبللأنه،قاسيةمحنةالحديثوضعوكان

أخرىناحيةمنولكنه،منهالخطرمصدروهذا،ناحيةمن

منالصحيحبجمعالاهتمامإلىالخلصينمنكثيرآدفع

وهى،اللهرسولإلىزورآنسبماتزييفإلىثم،الآثار

اللهرسولحديثمنالصحيحبتدوينانتهتحاميةمعركة

واقتدار.وأمانةثقةعنالمجالهذافىتخصصوامنبرعاية

أكثرانتقالدونحالقدعنه-الله-رضىعمركانوإذا

فإنالإسلامربوعشتىفىالإسلاميةالأمصارإلىالصحابة

ينتقلأنشاءلمنأباحقد-عنهاللهرضى-عفانبنعثمان

واليمنالكوفةفىالبرمنجمعفتفرقيخارمايفعلأن

ولهماللهرسولآثارمنيحفظونماومعهم،والبصرةومصر

منعاصمةكلأخذتهناومن،الدليلعلىالمرتكزةفتاواهم

الصحابةمنإليهاخفمنباتجاهتتأثرالإسلامعواصم

انحالفباتجاههالعراقغرفحتى،التابعينمنوتلاميذهم
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بالأثريهيمونالنبوىالحرمعلماءكانإذالمدينةلاتجاهأحيانآ

ذهبوافقدالعراقعلماءأماشىءفىعنهيحيدونولاالنبوى

الذينوبعض،الأثرصحةلديهمتثبتلمحينالرأىإلى

هذينتصويرفىزائدآغلوآيغلوالتشريعتاريخفىكتوا

يقولونلاالمديةفقهاءبأنكتاباتهفىفيجزم،الاتجاهن

غيروالحقيقة،بالحديثيقولونلاالعراقوفقهاء،بالرأى

صحتهلديهثبتتإذاالنبوىللأثريخضعالفريقينفكلاذلك

فقهاءأنكما،قبلمنأشرناكماالوضعفيهكثرعهدفى

نصآيجدوالمإنواستنباطآقياس!بالرأىيقولونالمدينة

والقول،النبوةعهدبعدأحداثهاحدثتمسألةفىصريحآ

والروح،الحديثوجهةتتجهالمدينةلفقهالعامةالروحبأن

إلىيستندالذىالرأىاستعمالإلىتتجهالعراقلفقهالعامة

تزيددونالواقعيصورالذىهو،المأثورالنصعلىالقياس

!وادعاء

الموقفينهذينتحليلإلىالتشريعمؤرخوتعرضوقد

أمرينإلىيرجعالنصوصعندالحجازيينوقوفأنفذكروا

هما:

تعفقهفىعمربنكعبداللهشيوخهمبطريقةتأثرهم:أولأ
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،بالرأىالأخذعنوتورعهبالأثر

عليهميعرضماوقلة،الآثارمنبأيديهمماكثرة:وثانيآ

الرسولعهدىفىقي!موجودةتكنلمالتىالنوازلمن

الراشدين.وخلفائه

فقهائهتأثرإلىفيرجع!الرأىإلىالعراقىالفريقاتجاهأما

أميرمقلدآبالاجتهاديأخذونممنكانإذمسعودبنبعبدالله

مدنوبعضالكوفةكانتوقدالخطاببنعمرالمؤمنين

إسلامهميصحلممنوبعض،الخوارجمنالغلاةمنبعالعراق

المكذوبة،الأحاديثوضعفىغلامنوفيهم،الموتورينمن

ومن،دحف!هافىيتخصم!منإلىناحيةمنفاحتاجت

رسولعنمايروىكلتصديقفىالحذرالفقهاءألزمتناحية

رضىوأبابكروعليآعمرلأن،ذلكفىعذرهمولهم،الله

بشاهدطالبو،صحابىمنالحديثسمعواإذاكانواعنهمالله

زمنوالزمن،اللهرسولمنالنصهذاسماعهيعلنآخر

يسمعونفيماالعراقفقهاءاحتاطفإذا،وتحفظوورعتقوى

.معذورونفهمحياءدونتتواردالأكاذيبيرونوهم

فىالفقهكان"ولقد:السايسعلىمحمدالأستاذيقول

لهايقذرواولمالمسائليفرفحوافلم،واقعيآالحديثمدرسة
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ثم،الأمرأولواقعيآكانفقدالرأىمدرسةفىأما،أحكامها

والقواعدالف!وابطوضعواحين،والتقديرالفرضإلىاتجه

لموما،حكمهأعطوهالحوادثمنوقعفما،عليهاليفرعوا

الضوابط.هذهمعيتفقماالأحكاممنوأعطوهفرضوهيقع

يدؤنولم-الأموىالعصر-مرحلةالمرحلةانقضتوقد

مذاهبفيهاتتكونولم،الفقهأو،السنةمنشىءفيها

-(الصحابةمرحلةيريد)السابقةالمرحلةت!ثبهفهى،معينة

."الآراءوتشعبالاختلافكثرةفىوتخالفها

شىءفيهايدونلمالمرحلةهذهإنالسايسالأشاذوقول

جمعمنالمدينةفقهاءمنأننعلملأننانظرفيه،السنةمن

فىيظهرهالمولكنه،لديهصحففى،النبوىالحديث

الموطأ،فىعنهاللهرضىمالكفعلكما،إليهينسبكتاب

وابنالزبيربنعروةلأمثالخاصةكتبظهورعدمولعل

الكبير!الأستاذعناهماهوالزهرىشهاب
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الثزيزعبلىعموفيجهافى

مرتبةفاققدالدينىإعلاحهلأن،اجتهادلاجهادوأقول

ميادينفىالمتواصلالحادالكفاحمننوعإلىالاجتهاد

إعادةفىوجهاده،العميمبالخيرنتائجهعادتمختلفة

الخلفاءجهادمنرأيىفىأشقكانعصرهفىالإسلامتعاليم

عمرجاءإذ،المبينونورهمالوافحفضلهمعلىالراشدين

،الإسلاملتعاليمالناسفيهتنكرتعهدبعدعبدالعزيزابن

اللهبكتابلهصلةلامعوجسننعلىوالرؤساءالخلفاءوطبع

استطاعمالنفسهيجمعبأمرهحاكمفالخليفة،رسولهوسنة

لهتسهل،طرازهمنطائفةبهوتحتمى،والعقارالأموالمن

والأمراء،الاختلاسمننصيبهاأيفظلتنال،الغصبطريق

العسفأشديعسفونالحجاجطرازمنالإسلامبلادأكثرفى

استقرارهمهمبل،الضعيفوعون،الحقبنصريبالونلا

،الأموالتستباحذلكسبيلوفى،الحكاممنللظلمةالأمر

وكأن،باطشآكسروياالحكمعادلقد..الدماءوتسفك

عنوينهىبالمعروفليأمررسولهعلىينزللماللهكتاب

عهدإعادةفىعبدالعزيزبنعمررسالةكانتلذلك،المنكر
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مبتغاهإلىيصلولم،تحقيقآالأمورأصعبمنالراشدين

قولأللهأخلصواالذينالفضلاءمننفربمعاونةإلاالشريف

إلىومالوا،والاستعلاءالترفمظاهرعنوتباعدواوعملأ

لمناتعاظمدعاةالعملىسلوكهمفكان،والزهدالتقشف

.يعودأنللحقيريد

المؤمنين،إمارةيتولىأنقبلالإصلاحىاتجاههظهروقد

نشأةنشأإنهيقولونومن،الشهواتعنعزوفآكانفقد

حقائقينكرون،الخلافةولىحتىكذلكوظلوالنعيمالترف

مثالشبابهفىكانفقدالصحيحبالإسنادالثابتةالأخبار

المدينة،علىواليآعبدالملكبنالوليدعينه،والخشيةالورع

كلاتخاذعلىحثهمللشورىمجلسحآالفقهاءمنفجعل

وعرف،رسولهوسنةاللهبكتابوالعمل،الحقلنصرةسبيل

وكانطريقهفىيقففلمذلكعبدالملكبنالوليدعنه

الكثيرونضحاياهفكانت،باطشجورذابالعراقالحجاج

إلىالحجاجوكتب،عمربجاهيحتمونالمدينةإلىيهربون

فرد،العراقيينمنالمدينةإلىذهبمنيردأنطالبآعمر

بأنوجابهه.العدلسبيليسلكأنوأمره،قالميآردآعليه

الحجاجوكان،الجائرينمنأمثالهمعشأنهايستقيملاالدولة
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عمرإنيقولإليهفكتبدمضقفىالخليفةعندبخزلتهيعتز

الأمور،استقرارفىبجهودهيعصفأنيوشكعبدالعزيزابن

الحدجاوزبفىمنالحجاجفيهيتورطمايعرفالحليفةوكان

أراد.ماإلىيستجبفلم

العهدولايةمنسليمانأخاهيخلعأنالوليدشاءوقد

عبدالعزيزبنعمرولكنأرادماإلىالأمويونفأجابه،بعده

لقد:المؤمنينلأميروقال،العنيدةبالمعارضةالحليفةواجه

منكانالبيعةنقفمنافإذا،واحدقسمفىمعكباعيناه

صراحةيعرفلأنهالخليفةوسكت،تنقفبيعتكأنالسهل

يرىبمايواجههعمرفكان،الحكمسليمانولىثم،عمهابن

الخليفةأقارببعضجاءوقدالصحيحللسننمخالفأنه

عمر،فقال،شىءلهاليس،سليمانفقال،أمهميراثيطلب

مقررةالميراثوأنصبة؟هذاتقولكيفبالمجلسحاضرآوكان

فقدعبدالملكبسجلعلى،لغلامهسليمانفقال،معروفة

كأنك:لسليمانوقالعمرففحك،النساءميراثمنع

الله!كتابأمامعبدالملكسجلقيمةما؟المصحفتطلب

يعتزباطنهفىكانقإنه،ظاهرهفىسليمانغضبولئن

،بعدهمنللمؤمنينأميرآجعلهلذلكوطهارتهعمربسلوك
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وكأنه،عمهابنإلىإخوتهتجاوزلأنهجريئةخطوةوكانت

يكونأنفرجااللهعلىمقلالأخيرمرضهفىأنهرأى

!الحسابعندلهشفيعآعمراستخلاف

بنرجاءالصالحالرجلبتأثيرعهدهسليمانكتبوحين

المسجد،إلىرجاءذهب،اللهكلمةعليهوحقت،حيوه

المؤمنينأميرارتضاهمنأتبايعونوقالالناسونادى

:فقالنعمنجفقالوا؟لمليمان

للمؤمنين،أميرآعبدالعزيزبنعمرعمهابنارتفىلقد

اثنينغيرالبيعةعنيتخلفولم،السرورمنموجةفعمت

ولكن،الأمرفىيطمعكلاهماكان،سليمانإخوةمن

عمروذهب،مخالفشغببأىالقيامعنصدهمقدالإجماع

ذإالمتوافحمنحاهعنتنبىءصادقةخطبةفخطبالمسجدإلى

:قال

كانرأىغيرمنالأمربهذاابتليتقدإنى،الناس"أيها

فىماخلعتوإنى،المسلمينمنمشورةولا،فيهمنى

سكت.ثم،لأنفسكمفاختاروا،البيعةمنأعناقكم

منصادرةعريحةالبيعةتكونأنذلكمنيبغىعمركان

نأ،بذلكأرادوكأنه،الحليفةهوواحدفردمنلاالجماعة
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ليعود،قبلهمنمروانبنواتبعهالذىالسننعلىيقضى

كانواجميعآالناسولكنالإسلامسنكماشورىبالأمر

حميدآشذوذآصاروكيفعبدالعزيزبنعمرهومنيعرفون

قد:جميعآفصاحواأميةبنىأمراءبينالدينىبسلوكه

،الأصواتهدأتفلما،بكورضيناالمؤمنينأميريااخترناك

:قالثمنبيهعلىوصفى،عليهوأثنىاللهفحمدحديثهبدأ

تقوىمنوليسشىءكلمنخلففإنهااللهبتقوىأوصيكم

اللهكفاهلآخرتهعملمنفإنلآخرتكمواعملوا،خلفالله

وإنى،علانيتكماللهيصلحسرائركموأصلحوا،دنياهأمر

ماأطيعونى،حقآأحدآأمنعولا،باطلأأحدآأعطىلاوالله

أصابتهومن،عليكملىطاعةفلاعصيتهفإن،اللهأطعت

اللهيميتهابدعةكلأنولو،علىلهإذنفلاأحدمنمظلمة

لحمىمنببفحعةيدىعلىاللهيحييهاسنةوكل،يدىعلى

".يسيرااللهفىلكانمنىنفسآخرعلىذلكيأتىحتى

مافتذكرواعبدالعزيزبنعمرقالماالناسسمع

وجهةاتجهقدالأمرأنورأوا،قبلمنوعمرأبوبكرقال

عمرأعمالوجاءت،خيرآفاستشرواالراشدةالخلافة

وتحقيقالعدلإقامةفىالناسأملهمامؤكدةذلكعقب
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.والمساواةوالإخاءالحرية

عمربتاريخخاصةالعصرهذافىكثيرةكتبظهرتلقد

حتىأميةبنىخلفاءبمعشارهيحظلمبماعبدالعزيزابن

بنوعبدالملك،سفيانأبىبنمعاويةأمثالمنمنهمالنابهون

لمغريبآلحنآهؤلاءبينكانالعادلالخليفةلأن،مروان

الكتبهذهمؤلفىعلىغلبلذلك،ذويهمنالناسيسمعه

الخلفاءنهجعمرنهجحينوحدهالسياسىبالمنحىالاهتمام

الكباروممالأةالمحاباةعنوبعد،والمساواةالعدالةفىالراشدين

لدىالفقهيةالناحيةيخص،بعدسيكتبماولعل،قومهمن

إذا،متبعةسننآالشرعيةأحكامهلتكون،أوفربخصيبعمر

أنهيعلنيكنلملتوافحعهوعمر،الصحيحالنهجعلىسارت

الذينالففلاءالأئمةمنلمستشاريهتابعولكنهرأىذوفقيه

وخلوص،اتجاهاتهمسلامةفىثقةعنلمعاونتهاختارهم

يستترلاواضحرأىصاحبكلهذلكمعولكنه،للهنياتهم

!بنقاب
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عبدالعزيز:بنعمرسيرةفىعبدالحكمابنيقول

إليهقربت،عبدالعزيزبنعمربالأمروقامسليمانذفن"لما

الجديد،للخليفةتقدمقطتركبلممراكب:فقالوا،المراكب

بيتإلىهذهضم،يامزاحموقال،بغلتهيتلمسومضىفتركها

فيهايجلسلموحجرسرادقاتلهفصبتثم،المسلمينمال

قالوا؟هذهمافقاليلونماأولللخلفاءئضربكانتقطأحد

لبيتأيفظهذهيامزاحم:فقال،الجديدالمؤمنينلأميرهذا

عليهائجلسلمجديدةفرشآوجدمنزلهإلىذهبوحين،المال

ثم.الماللبيتتردوقال،الحصيرعلىوجلس،بهافدفع.قط

لمماويلبسون،والطيبالأدهانيفرغونسليمانأولادبات

يؤوللاإذملكهمفتكونتتكسرحتىالملابسمنئلبس

والأطيابوالدهون،ئلبسلمالتىالثيابغيرالجديدللخليفة

ادتعملماوقالوا،بالجديدلهجاءواأصبحفلما،ئمسلمالتى

."الماللبيترآهماكلفضم،سليمانأولادحقفهو

بالقصرالخاصةالكمالياتفىونظر،بالجوارىفعلوكذلك

بنتفاطمةامرأتهفاوضثم،الماللبيتوضمهافباعها

بثمنلايقذرماعبدالملكأبيهاأموالمنلديهاوكان،عبدالملك
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وأ،المالبيتإلىوخلىمالمنتملكماتردأنعلى-فاوضها

المالعلىأختاركإنىالمؤمنينأميريا:فقالت،بأهلهاتلحق

يزيدأرادعمرماتوحين،رأتبماف!ئر،أضعافهوعلىوالحلى

منهاأخذمالفاطمةيردأنبعدهمنالمؤمنينأميرعبدالملكابن

.الآنبهلىصلةفلا،عمرحياةفىنفسآعنهطبتلقد:فقالت

ماالأموىالبيتأمراءلدىوالاستياءالنفورمنحصلوقد

بالأمرالقائمينولكنعمرعلىالانتقاضيحاولونجعلهم

،وعارضوه،ذبرماإلىيستمعوالموالولاةالحرسمن

الوليدبنروحعمرهددحينخوفهموزاد،خائمنفانقمعوا

إلىدمشقبظاهراغتمبهاالتىالضيعةيردلمإنبالانتقام

بالحبسالتهديدإلىينتهىلاالأمرأنيظنوكان،صاحبها

نأيعتقدونالناسجعلالصارمالجدوهذا،غصبماوانتزاع

عبدالعزيز.بنعمرهوالراشدينالخلفاءخامس

اللهرضى--علىلعنبإبطالبادرالراشدالحليفةأنكما

الأمويينحكاممنالطغاةشأنمنكانإذ،المنابر-علىعنه

وقد،محتومآفرفآالجمعةمنبرعلىالإماملعنيجعلواأن

ورد،اللعنمنيأتيهمالهوقبحمعاويةعدىبنحجرواجه

ربه،إلىشهيدآحتفهفلاقىعلىأعداءبلعنالحطيبعلى
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ال!بةهذ،بإبطالأمرهأعدرحتىالأمريلىعمركادوما

وجل:عزاللهقوأالخطبةنهايةفىمكانهاوجعل،الضنعاء

وتح!تقربتآىزيشآيلإلإخسنيئئعذليؤآبآمرتآلتةآإنم!

لغل!تمتعطكتمفيئلف!نحرؤآوآأئفخمثملىعيئ

(09)النحلمهوتدتهروئ

عبدالعزيز:بنعمرمخاطبآالرضىالشريفقالوقد

العينبكتلوعبدالعزيزبنيا

لبكيتكأميةمنفتى

والسعتالفعنمنآنقذتناأنت

جزيتكالجزاءأمكنفلو

يصدرونانحتلفةالأقاليمفىالؤلاةأنالسابقةبخبرتهعلموقد

أنهممدعينالنفوسفىلهوىوفقآوالقتلبالإعدامالأحكام

كلبعرضيأمرهمعمالهجميعإلىفكتب.اللهحكميقيمون

وهدد،الخلافةبلاطفىعليهالقطعأوبالقتلفيهايحكمقضية

الرجوعدونبالقتلحكمعلىيجرؤمنكلالعاجلبالقصاص

الصحيح.وجههاعلىالأمورفاستقامتإليه

فىالدولةعمالمنكثيرلدىالرشوةشيوعمنتأكدوحين
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علىالأجورفوسعلمديدعملىحلإلىاتجه،العامةالمرافق

فلا،حرجدونيكفيهماالأجرمنموظفكلليجدالموظفين

الحلهذاوكان،حياتهيقيمممايراهمالإلىنفسهتتطلع

نإعليهالعقوبةلتوقيعوموجبآ،المرتشىلزجركافيآالعملى

منكثيرآأنجاء،وقد،الناسمالفىوطمع،الأمرخالف

وتارة،المأوىيجدونفلاالإسلاميةالعواصمإلىيذهبونالناس

أصلأأعدتوقد،رحبهاعلىبهمفتضيقالمساجدفىيبيتون

العامةالطرقاتمنيتخذونوتارة.للنوملاوالعبادةللصلاة

إلىفكتبلاستعمالهتهيألمبماالطرقفتزدحمللمبيتمقرآ

مرفمنخاناتاعملأن)حدةعليواحدكلمخاطبآعماله

منبهيتصلماوتعهد،وليلةيومآفأقرهالمسلمينمنبك

بقاءهتستوجبعلةبهنزلتأومرضومن،والأمتعةالدواب

حاجتهبقضاءاللهيأذنحتىذلكلهكانوليلةيوممنأكثر

بهتقومالاجتماعىالتكافلمنضربآالنبيلالعملهذاوعد

نأأمركما،السبيلوأبناءالمسافرينعلىتيسيرآالدولة

بلدهإلىالرجوعيستطيعولاالسيربهانقطعمنحالةتفحص

!إرهاقدونمأمنهيبلغحتىكافيآوغذاءدابةالعامللهفيهيىء

كماعهدهفىانبويةالأحاديثجمعحركةبدأتوقد

مستقلة،يكتبتختصلموإن،قبلمنذلكإلىأشرنا
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عحةإلىالاطمئنانيريدمنأمامميسرةأصبحتولكنها

لمماالرسولعلىافترواقدالكذبةمنالؤضئاعلأن،الحديت

بهذايقومواكيالسنةورجالالأمةفقهاءعمرفجمع،يقل

ظهورمنذلكبعدتملماأساسوهوسريعوجهعلىالعمل

.(الموطأ)كتابوأولهاالشهيرةاجمموعات

علىعاملهأنالإفحامفىقصوىدرجةالبالغزجرهومن

وصلهأنبعديقولإليهكتبعبداللهبنالجراحخراسان

إليهيرفعحتىأحدبقتلالحكمبعدمالمؤمنينأمركتاب

وأنه،أخلاقهمساءتقدخراسانأهلإن:الجراحقال،أمره

فىيأذنأنالمؤمنينأميررأىفإن،السيفإلايصلحهملا

بلغنىفقدبعد"أماعمرإليهفكتب،الموفقورأيه،فعلذلك

ولا،أخلاقهمساءتقدخراسانأهلأنفيهتذكركتابك

إلايصلحهملاإذذلكفىكذبتوقد،السيفإلايصلحهم

!"والسلامفيهمذلكفأبسطوالإحسانالعدل

الفقهفىكتابآيؤلفلمعنه-الله-رضىعمركانوإذا

تقرؤهعملىكتابالخالدةفأعماله،موادهإليهتنسب

فاجتواهالباطلوعرففاحتذاهالحقعرفبمنمعجبةالأجيال

لائم.لومةاللهفىتأخذهأندون
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هاولاؤفى!!صرا

العلمىالازدهارتباشيركانتالعباسىالعصريظهرأنقبل

لأن،الصباحفبلالفجرشعاعيبدوكما،الأفقفىبدتقد

لا-عبدالعزيزبنعمرباستثناء-كانواالأمويينخلفاء

إلىذلكويكلون،الشعوربؤرةفىالعلومانتشاريجعلون

العباسيةالدولةولكن،العلماءبهايقومالتىالفرديةالجهود

-مصدربخامةالشريعة-وعلومبعامةالعلومازدهارفىرأت

الفقهعلومفىالتدوينحركةكانتوإذا،الدينىلمكانهاتثبيت

فإن،المتماوجةتياراتهااشتدتقدوالفلسفةوالتاريخوالأدب

أعلامالأئمةمنفوجدالذروةبلغتقدالفقهىالتدوينحركة

المس!ائلجزئياتعليهاليطبقواالعامةالتشريعقواعدشرحوا

بذكرالمجالهذافىيسهبواأنالدارسونألفوقدالفقهية

والشافعى،،ومالك،أبوحنيفة:وهمالمشهورينالأربعةالأئمة

ولكنالتشريععالمفىالجهيرمكانهمنهمولكل.حنبلوابن

الاشتهارلأن،مبالغةذلكفىوليس،مبلغهمبلغقدسواهم

فمنوأقسامحظوظوالدنيا،يشتهرلممنآثاريمحولاوحده

الثورىوسفيان،بمكةعيينةبنسفيانالكبارالفقهاءهؤلاء
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واسحق،بمصرسعدبنوالليث،بالشاموالأوزاعى،بالكوفة

لمبغدادالعاصمةأننرىوقد،وغيرهم،بنيسابورراهويةابن

أشرتالتىالبلادلأن،الفكرىالصيالمجالوحدهاتكن

شاعوقدبارزآإسهامآالفقهيةالنهضةفىأسهمتقدالآنإليها

غلو،وذلك،وباداندثرقدالأربعةالمذاهبأصحابعداماأن

حاجةفىوهى،آرائهممنكثيرآتضمنتقدالفقهكتبلأن

الطبرىفالإمام،حدةعلىفقيهكلآثاريجمعونباحثينإلى

ويقولون،الكتيرونأتاعهلهفقهىمذهبصاحبكانمثلأ

نأيمنعلاهذاولكن،صاحبهرحيلبعداندثرقدمذهبهإن

شافيآعنهاجاءوما،الأحكامآياتبمراجعةمتمكندارسيقوم

يقيمأنيستطيعبذلكفإنه،الكبيرالطبرىتفصيرفىوافيآ

مذهبهإنقائليقوللابحيثبارزةوافححةالطبرىالفقهمعالم

وقد،منحاهمتبرزالتىكتبهموللظاهرية،اندثرقدالفقهى

المحلى()كتابفىسجلهضخمآتراثآحزمابنعنهمورث

أجلاءوفيهمالشيعةمذاهبمنإليهسنشيرماإلىهذا،وغيره

يمثلالفقهمنتركوهوما،الصادقوجعفر.،زيدكالإمامعظام

والحديتالقرآنإلىيستندلأنهمراجعتهتجب،عظيمآتراثآ

المسائل،بعفىفىالنظروجهاتاختلفتولئن،النبوى

ب67
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مضىوقد،السنةأهلمذهبفىموجودأيفآفالاختلاف

لأغراضالإسلاميةالمذاهببينالحوائلفيهأقيمتالذىالوقت

تفمخيمهاعلىالعصرهذافىالاستشراقعمل،سياسية

.المعتبرونفليعتبر،الأمةلتماسكزعزعة

واضحةأمورالتشريعىالتأليفازدهارعلىساعدومما

المذاهبأصحابجعلتالتىالفكرحريةأولهاللعيان

علىفكرفيصولنزيهةحيدةفىمخالفيهمآراءيناقشون

الساطع،والبرهانالبالغةبالحجةرأىعلىرأىوينتصر،فكر

وكأن،المسألةئصورونالحلافمسائلعنكتبواالذينوبعض

أديانمنأناسكأنهمبل،الفقهاءبينقامقدمستحكمآعداء

بل،يكنمالموهذاخصمهيقهرأنعالمكليحاولمختلفة

قومكتبعنمداهأبعدإلىذهبقدالأثيمالاختلاقإن

عملقدحنيفةأبىصاحبالحسنبنمحمدا؟ماماإنيقولون

بعضتخالفالفكريةاتجاهاتهبدأتحينالشافعىقتلعلى

كتبلأن،آثممحفافتراءوهذاحنيفةأبىالإماماتجاهات

الذىهوالحسنبنمحمدالإمامأنتثبتالصحيحالتاريخ

صحبهثم،بشهادتهبراءتهفتمتالرشيدأمامللشافعىشهد

أثرهالهاكانالفقهمنشئونفىوتدارسامكرمآمنزلهإلى
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اللهفليتقالتشريعىالأفقوسعة،الذهنجلاءفىالبعيد

!المتخرصون

المساجدفىالعلمىالجدلكثرالفكرحريةوبازدهار

فىوخاصةوالمديعةمكةوفى،والبصرةبالكوفةالكبرى

علىويحرصونصوبكلمنالفقهاءيفدحيثالحجموسم

اشتغالهعلىالمنصورجعفرأباإنبل،المثمرالعلمىالاجتماع

موسممنيجعلكانوالاجتماعيةالسياسيةالدولةبأعباء

علمية،كانتالأولىنشأتهلأنالعلماءلمدارسةموسمآالحج

فىفكانالتشريعىالفكرأعلامهذهنشأتهفىعرفوقد

وأبا،أنسبنومالك،الثورىسفيان:أمثاليدعوالحجموسم

يخالفكانمنوفيهم،الفقهيةللمساءلةالأوزاعىذؤيب

فىالفقهيةالآراءتعددراعهوقدالدليلإلىمستندآاتجاهه

يقولهلابمامصرفىفقيهيفتىقدإذ،الخلافةعواصمث!تى

يكونللأحكامجامعآكتابآيؤلفأنفأراد،العراقفىفقيه

وطلب،أحكامهعنأحديشذلابحيثاتفاقمصدروحده

ينزلأنمالكيشأفلم،الكتابهذايصدرأنمالكالإمامحن

فىتفرقواقداللهرسولأصحابإن:لهوقال،رأيهعلى

فعلمه،اللهرسولعنسمعوهبماوأفتوا،قبلمنالعواصم
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يح!فقيهكلفلنتركإلينايمللمماسمعوهوفيما،الناس

رسولوسنةاللهكتابمنصريحنصبهيأتلمفيمايراهبما

بحيثل،نظرهوجهةيمثلجعلهالموطأألفوحين،الكريم

أبربعدمنالرشيدهارونأرادكما،الناسبهيلزمأنيشأ

الله!رحمهالإماممنأفقسعةوهذهجعفر

الوقاثمنكثيرآفإنإليهالإشارةمنلابدآخرشىءوهناك

العمرا)مدىانفساحبعدللناسبدتقدوالأحداث

أعرافهـولهاشتىحفحاراتورثتكثيرةبقاعفىالإسلامى

الجديدوالوقائعالأحداثوهذه،التشريعىالحكمفىالمتبعة

فرالنظربدأهناومن،الاجتهادإلىتحتاجأحكامآتتطلب

بد،يقومأساسأىوعلى،وقواعدهالاجتهادوسائل

فوفالشافعىوجاء،وتلميذاهحنيفةأبوذلكعنبالحديت

عدفىفقهىابتكارأولفكانتالوافيةالشافيةرسالته

مذاهبهماختلافعلىللفقهاءمرجعآوأصبحتالأصول

إلرمكانمنالعلماءرحلةأمابعدمنذلكإلىسنشيركما

تلافلأنالفقهىللبحثازدهارعاملكانتفقدمكان

المجا)فىمزدهرآنموآأحدثقدوالمقيمالزائربينالأفكار

التشريع.معارجارتقاءفىالأثرلهكانمابعضوهذاالفقهى
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م!--!ءتا!!ال!لي+(

فقد،الإسلامىالفقهذرىمنشامخةذروةحنيفةأبو

وقام،متفرقةكانتأنبعد،أبوابعلىمسائلهدؤن

فهمهودقة،استنباطهقوةعلىدلتفقهيةبمناظرات

رسوله.وسنةاللهلكتاب

علىيسيطرونالكلامعلماءكانأيامبالكوفةنشأ

معآومخالفيهمأعحابهمويجادلون،العقليةمباحثها

عنهموأخذفجالسهم،المنطقيةوالأدلة،العقلىبالبرهان

ماالمتصلالجدلهذافىيجدلموكأنه،فيهبرعوافيماوبرع

معف!لةفىيسالهمنجاءهثم،قليلأفتوقف،الناسينفع

إلىحاجةفىالناسإن،نفسهفىفقال،جوابآيحرفلمفقهية

علممسائلفىالجدلإلىحاجةفىوليسواالفقهأمور

أهلفترك،محفقنفعهالتشريعمسائلفىوالتعمق،الكلام

وكثيرآالصحابةبعضأدركوقدالفقهبعلماءواتصلالكلام

سليمانبنحمادوكان،قدرهواحدلكلفعرف،التابعينمن

منأكثرجالسهوقد،فيهتاثيرآأساتذتهأكثربالكوفة

للناسفيهايتوجهبحلقةينفردأنلهعنثم،عامآعشرين

71!!.!!!؟-كا--ح---أ
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لاحتىحمادحياةفىذلكيفعلأنيشألمولكنه،بأفكاره

أجلحانثم،لأستاذتلميذمنصريحةمنازعةذلكيكون

العلميةحلقتهيرثكىحنيفةلأبىالفرصةفأتيحت،حماد

حنيفةأباأنكما،جميعآالناسبهتحدثماالفضلمنفأظهر

،للثيابتاجرآكانإذ،عيشهكسبفىعمليآرجلأكان

مالاانحالطةهذهمنعلموقدوبائعآمشتريآالناسيخالط

،النفوسخبرإذ،التلاميذمنالمسجدفىاعتكفمنيعلمه

ماوشمائلهمالناسوعادات،والشراءالبيعأفانينمنورأى

أمورفىالفقهىالاجتهادعلىعاونهوما،الفكرىأفقهوسع

الميدانية.الملابسةهذهبعدالحياة

منللقفاءارتضاهحتى،العلميةشهرتهذاعتوقد

وعهدأميةبنىعهدالمتواليينالعهدينفىالأمربيدهم

يتدخلونالرؤساءأنيعلملأنهبشدةرفضولكنهالعباسيين

يأذنلمبماالمجلسقبلالقاضىعلىيشيرونوقد،الأحكامفى

لحصوماتويعرفطالقف!ائىاتجاههيعؤقذلكومثل،اللهبه

،مبرحبعناءالناحيةهذهمنابتلىوقد،دفعهاعلىيقدرلا

أصرحينأليمةجلداتهبيرةابنالأمويينوالىضربهحيث

فيماعليهااللهكافأهقاسيةزلةتلكوكانت،الامتناععلى
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جاءوحين،خصومهأيدىعلىمصرعههبيرةابنلقىإذبعد

واغتاظالرفضفكررالقضاءعليهعرضالمنصورجعفرأبو

صابرآ،محبسهفىوماتوسجنهبجلدهفأمرالحليفة

لأجليكنلمالعذابهذاأنيرىأمينأحمدوالدكتور

عنسعدبنالليثامتنعفقد،القضاءعنوالابتعادالرففى

أباأنيعرفكانإنما!شيئآجعفرأبويصنعولم،القفاء

فىمعهمواشتركإليهمدعاوقدالعلويينمعهواهحنيفة

ميلهعلىيعاقبهأنفأرادالثوراتمنبهقاموامابعض

جديرةنظروجهةوتلك،القضاءرفضلأنهلا،السياسى

بالاعتبار.

الضرعية،الفتوىفىالفقهىاتجاههحنيفةأبوصذدوقد

كتابفىأجدلمفما،تعالىاللهبكتابآخذ)إنىفقال

أخذت،رسولهسنةفىأجدلمفإن،غثثصررسولهفبسنة،الله

أخرجوماشئتمنقولوأدغ،منهمشئتمنأصحابهبقول

إلىوجاء،الأمرانتهىإذافأماغيرهمقولإلىقولهممن

،وعطاء،سيرينوابن،والحسن،والشعبى،النخعىإبراهيم

اجتهدوأنا،اجتهدوافقوم،جبيروابن،المسيببنوسعيد

مثلهم.
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أبوحنيفةقال:فيقولزيادبنالحسنتلميذهعنهويروى

وكل،رسولهوسنةاللهكتابمعبرأيهيجتهدأنلأحدليس

أقاويلهـمنفنتخيرفيهاختلفواماأماالصحابةعليهأجمع

جاوزؤفإذا،نجتهدولا،رسولهوسنةاللهكتابإلىأقربها

.العلماءعندغرفممابالرأىفالاجتهادذلك

وتلاميذللإمامأقوالأأوردوقد،عفيفىسيدالأستاذيقول

المنحى:هذاتؤكد

مذ!بنىحنيفةأباالإمامأنيتبينالنصوصهذه"فمن

جمهورالعلماءعليهااتفقالتىالأربعةالشرعأصولعلى

وعلم،بعفهملثذكماالاتفاقهذاعنشىءفىيشذولم

حؤبغير،خصومهعليهحملهاالتىللحملاتوجهفلاذلك

جمهوعليهاتفقعمامذهبهفىيخرجلمإذ،منهلينالوا

وأئمتهم.،المسلمينعلماء

ول!.الفقهفىكتابآيؤلفلمعنهاللهرضىوالإمام

آرائهنشرعلىساعدواقدالمئاتبلغواوقد،الكبارتلاميذه

الاجتهادمرتبةبلغواقدأربعونالثقاتيقولكماومنهم

عل!ويشجعهم،الرأىيسألهمحياتهفىالإماموكان

ظهر!وقد،فردآإلافلستأعينونى:لهمويقول،الإجابة

74يبما
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فىمدونةفآراؤهموزفرالحسنبنومحمدأبويوسفهؤلاء

آخر،حينآواختلافهمحينآمعهاتفاقهمتبين،الفروعكتب

عهدفىالقضاةقاضىكانلأنهأبويوسفالثتهروإذا

عظيمآمبلغآبلغتالتى(الحراجرسالة)وضعوقد،الرشيد

هامآمرجعآأصبحتبحيثوالاقتصادىالإدارىالتنظيمفى

فإنالرسالةبهذهأبويوسفاشتهرإذا،معآوالتاريخالفقهفى

خالدةكتبمنوفحفيماعيهأربىقدالحسنبنمحمد

فىمعهودغيرفكريآاستقلالأوتمثل،المذهباتجاهاتتبين

عدواقدالحاضرالعصرفىالتضريعرجالإنبل،عصره

الدوليةالعلاقاتفىتكلممنأولالشيبانىالحسنبنمحمد

موضعكانتسياسيةأمورإلىتعرضحيثالإسلامفى

فىقانونيةلجنةألفتوقد،الاستشراقدوائرفىالاهتمام

التشريعىلإبداعهتقديرآباسمهألمانياجامعاتإحدى

الجليل.

لامنحنيفةأبىفقهعنيتحدثأنالعلممحنومن

نأفيزعم،الإفتاءفىالعلمىاتجاههعنبالذاشيئآيعرف

عباراتإلىمستندآالشرعىالحكمفىالاحتياليجيزاإماما

بنمحمدالإمامتلميذهفصلوقد،يقينعنيفهمهالم

،75
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أخلاقمن"ليسقالحينالكريهاللغوهذافىالحسن

ولا،الحقوقتبطلالتىبالحيلاللهأحكاممنالفرارالمسلمين

منالرجلبهاتخلصإذاويجوز،يحلفيمابالحيلبأس

ليبطله،رجلحقفىالرجليحتالأنأما،الحلالالىالحرام

وليسصريحغشفهذا،الحقأنهليوهمباطلفىيحتالأو

شىء.فىالدينمن

الشرعية(الأحكامفى"الحيلةعنوانتحتبحثولى

بعدها،وما2.ص"إسلامية"قفاياكتابمنالأولبالجزء

!الكلماتهذهفىأوجزتهلماشافصتفميلفيه
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جيلومضى.الآفاقفىحنيفةأبىمذهبانتشرحين

لأئمتهميتعصبونخلفبعدهممنوخلف،الأربعةالأئمة

أباإنيقولمنالمتعصبينهؤلاءمنؤجد،بالباطلأوبالحق

منلدىالفريةهذهوراجت،الحديتعلىالرأىيقذمحنيفة

شىءكلوقبل،وبهتانآزورآالأخطاءيجسمواأنيريدون

إلىيستندحنيفةأبىعندالرأىأنهؤلاءيعلمأنيجب

وسنةاللهكتابفىجاءماعلىإلايكونلاوالقياس،القياس

لهايكونأندونللفقيهتخطرخاطرةالرأىفلش!،رسوله

قيسصريحنصعلىمرتكزولكنه،الاشدلالمنباب

ال!ثك.يقبللاصحيحآقياسآعليه

يقديمكانحنيفةأباالإمامإن،السيوطىالإماميقول

فضلآالقياسعلىالآثاريقدمكانبل،القياسعلىالحديث

لافكان،الآثارمنكلهاالصحابةوأقفية،الأحاديثعن

قفاءأوسنةأوكتابمندليلأللمسألةيجدلمإذاإلايقيس

".للصحابة

آثارمنزوىمايقدمحنيفةأبوكانإذاشعرىوليت

!77!!
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عندمنوهوالقرآنىالنصيغفلفكيفالرأىعلىالصحابة

تهجمذلك!اللهرسولحديثوهوالنبوىالأثرويتركالله

وحدهاالإمامآراءأنإلىنلتفتأنيجبأنناعلى،بغيض

فقدالتاليةالأجيالفىللمذهبانتسبوامنبعضآراءدون

برأيهوأفتىنفسهفىلحاجةالنصجاوزمنهؤلاءفىيكون

الذىهوهذاومثل،دقيقأع!ولىلقياسيخضعهأندون

وزروازرةتزرلاإذحنيفةأبىعلىوزرهيحملأنلا،يؤاخذ

إنهقيلماكلتتبعإنهالشعرانىالإمامقالوقد،أخرى

انحالفوهذا،قليلةفوجدها،عندهالمسائلمنللنصمخالف

نسبتهثبتتولو،بغيرهفقالالإمامعندنسبتهتثبتلم

.اعتراضدونلاحتذاهاللهرسولإلىالصادقة

الأخذفىالدقيقاحتياطهفىحنيفةأباينقدونوالذين

وعلى،عنهاللهرضىالخطاببنعمرأنيعلمونبالحديث

رواهإذابالحديثيأخذانلاكاناوجههاللهكرمطالبأبىابن

فإذا،اللهرسولمنهذاسمععمنيسألانبلواحدصحابى

منسمعتهقالمنيوجدلموإذا،بهغملالقولأيدمنؤجد

فإذا!مقامهلهصحابىرواهوقد،بهالعملبطلاللهرسول

وهو،حنيفةأبانؤاخذفكيفوعلىعمرموقفهذاكان
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.متبوعلاتابعإليهاتجهفيما

لهاشترطبل،الواحدبخبرالعمليرفضلموأبوحنيفة

كانالرجلأنعلىوتذلوالإحكامالدقةغايةفىهىشروطآ

قبولفىاشترطفقد،والقبولالرفضفىراجحميزانذا

وأقولأكانتسواءالمشهورةالسنةيخالفألاالواحدالحبر

والتابعينالصحابةبينالمتعارفالمتوارثيخالفوألا،فعلأ

يخالفوألا،بلدعلىبلدتففيلدوننزلوهبلدأىفى

ظنىوالظاهر.الدلالةقطعىوالعام،ظاهرهأوالكتابعموم

وألافقيهآالواحدالحبرراوىيكونأناشترطكما،الدلالة

مالهاالشروطوهذه،فيهبالطعنالسلفمنأحديسبق

الحديت،ؤفئاعمنفريقحنيفةأبىعصرفىندثأإذيبررها

منوفيهم،أخرىتارةللإسلاممكيدةوعن،تارةغفلةعن

السياسى،منحاهمتؤيدأحاديثبوفحللخلفاءيتقربكان

الداهمالحطربهذاالبلوىعمتفلما،الفردىاستبدادهمأو

وكان،الحديتصحةمنيتثبتواأنالفقهاءهنالثقاترأى

البصير.النقدإلىقائدهمكانبلهؤلاءطليعةفىحنيفةأبو

زعمهما،عدلدونبغيآالإماممنزلةمنالحطسبيلوفى

أحاديثمنيحفظلاكانحنيفةأباأنمنالمؤلفينبعض
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لأنساذجزعموهو!!فقطحديثآعشرسبعةغيرالرسول

علىيزيدماالرسولأحاديثمنيحفظالجاهلالأمى

انفردأنهعنهصحوقد،الإسلامأئمةمنبإمامفكيفالثلاثين

مسندولهعصرهفىمتداولةتكنلمحديتمائتىبرواية

وحدها،الصلاةبابفىحديثآعشروثمانيةمائةفيهرويت

سنةالمتوفىالخوارزمىمحمودبنمحمدالفقيهجمعوقد

كبيرةصفحةثمانمائةنحوفىحنيفةلأبىهـمسندآ565

.عصورهمرعلىالحنفىالفقهكتبمنمحتوياتهاتتبع

لعواملالإسلامديارشتىفىالحنفىالمذهبلثاعولقد

اتسعقدفيهالقياسمجاللأن،العقلىخصبهأولهاهامة

حكمبشأنهايصدرولم،الزمنبمرورجدتدقيقةلأمور

إلىالذاهبينأسرعمنكإمامهمالأحناففكان،سابق

القضاةقافىأبويوسفكانالمذهبأمرمبدأوفى،القياس

يكنلمإذ،بأمرهإلايولونلاوالقضاةالرشيددولةفى

،والمغرب،ومصر،والشام،العراق:فىمنهميولىالخليفة

،الأحنافعلماءمنأبويوسفبهأشارمنإلا،وخراسان

عظيمآ.لثيوعآالبلادهذهفىالحنفىالمذهبفشاع

هذهعلىغالبآالحنفىالمذهبيزللم":المقريزىيقول

85
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عينوقد،بالقضاءالحنفيةالعباسيينالخلفاءلإيثارالبلاد

عظيمة،فتنةفثارت،ببغدادشافعيآقاضيآباللهالقادر

أدرىولا،النفوسلتهدأالشافعىعزلإلىالقادرفاضطر

هذاثم،جهلعنأمحميةعنالثائرينمنذلكفىأصدر

!؟أمناءمستشارونلهيكنألمالفعيفالخليفة

موسىيوسفمحمدالدكتوربقولالعجالةهذهونختم

الله:رحمه

يترككانبأنهحنيفةأبايرمىأنمنصفلباحثليس

بالرأىليأخذ،والآثارالأحاديتمنعندهصحبعفماعامدآ

حقآمؤمنآكانلماوإلا،ذلكفعليكونأنحاشاه،والقياس

أئمةمنإمامآيكونأنبلهعندهجاءوما،اللهبرسول

كانأنهالأمرفىماوغاية،الخالدينالإسلاميةالشريعة

فقهفىوقواعدأصوللهوكان،والآثاربالأحاديثبصيرآ

.ويدعيشاءمامنهايأخذالتعبيرهذاصحإنالحديث

علىلأردالمنحىهذاتقريرفىالشىءبعضأطلتلقد

!الآنإلىالإفكيلوكونمنبعض

!!1؟خ؟،أ
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فقيهآأنسفيمالك

يتعمقونلا،الإسلامىالفقهتاريخيكتبونالذينبعض

المعنىتعطىلامبتورةفقراتينقلونبل،يبحثونفيما

ليئيفرقمنهؤلاءومن،حذفدوناكتملتإذاإلاالحقيقى

سذاجةفىفيقول-عنهمااللهرضى-ومالكحنيفةأبى

التمسكيمثلمالكآوإنالرأىيمثلحنيفةأباإنظاهرة

منزلةحنيفةأبىعنحديثنافىقبلمنأبناوقد،بالحديث

صحةلديهثبتتمتىقياسآبهيعدللاوأنه،لديهالحديت

نأ/بعدمالكاتجاهعنبالحديتالبابهذاونخصالحديث

حياته.عنموجزةبكلمةنمفد

الأولجدهوكانبالمدينةأنسبنمالكأبوعبداللهنشأ

منعامرأبىبنمالكوجده،اللهرسولأصحابمنالأكبر

فىلزمتهلعلةبالعلمئعرففلمأنسوالدهأما،التابعينكبار

وإذا.الدينيةالثقافةوجهةتتجهنفسهاالأسرةولكن،رجله

يلملمأنهذلكمعنىفليس،بالعلميشتهرلممالكوالدكان

رجالمنيكنلمأنهمعناهبل،عصرهفىالمسلمبهيلمبما

إلىفهيأهمالكولدهفىخيرآاللهيعؤضهأنورأى،الفتوى
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المدينة.إمامصارحتىدينهفىالتفقه

بهمبلغحتىالكثيرينشيوخهيذكرونمالكومؤرخو

المدينةلأن،حقآفيهمبالغرقموهو،تسعمائةالكاتبينأحد

الضيوخعدديبلغفلنوالعلماءبالفقهاءحفلتمهما

ربيعةعنالفقهأخذمالكآأنالمؤكدلكن،تسعمائةالأثبات

عبداللهمولىنافعمنوسمع،الزهرىشهابوابن،الرأى

فىالذهبيةالسلسلةإنالحديثعلماءقالوقد،عمرابن

بنعبداللهعننافععنمالكروايةهىالشريفالأثررواية

.وصدقوا،اللهرسولعنعمر

وربيعة،المسيببنسعيدبآراءيعبقالمدينةجوكانوإذا

مبلغآمالكنفسمنبلغواقدهؤلاءفإن،هرمزوابنالرأى

عشرينقرابةالعلميةبمجالستهالأخيراختصوقد،عظيمآ

الأهواء"أهلعلىبالردالناسأعلمإنه":عنهوقال،عامآ

بلفحسبفقيهآيكنلمهرمزابنأنعلىالعبارةهذهوتدل

وفيهمالعقائدعنحديتمنالكلامأهليذيعهماعرف

القفاءعنأحكامفىالمسلمينيوقعونالذينالدخلاء

ابنعرفوقد،اللهصفاتوعن،والاختياروالجبر،والقدر

القرآنىالكلمتحريفجراءمنللإسلامبهيكيدونماهرمز

*83ييما
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مالكتلميذهرأىفىعارحتىعليهمللردفتهيأموضعهعن

إفحامهمعلىوأقدرهم،الأهواءأهلبأحاديثالناسأعلم

هذهمنيقالمايسمعكانمالكاولكن،الفاصلبالمنطق

فىالعمليةالناحيةإلىمنصرفآعليهاالردويتجاهلالآراء

فىجاءفقد،ذلكعلىيدذماعنهزوىوقد،الإسلامىالفقه

الاعتزالمتكلمىبعضعنعياضللقاضى"المدارك"ترتيب

فقهية،مسألةيعالجوكان،أنسبنمالكمجلسحفرأنه

خلافلما،يسكتأنإليهفأشار،القدرفىمسألةعنفسأله

،الآناسألنى:لهفقال،السائلإليهتقدممالكمنإلاالمجلس

مادرسقدمالكاأنهذامنونأخذ.رأيهعنينبئبماوأجابه

بماالمعتزلىأجابأنهبدليلالكلاممسائلمنعصرهفىتردد

فىالجدليشيعأنيكرهكانأنهمنهنأخذكما،أقنعه

مثللأن،الكلامأهلبشبهاتتتعلقأمورعنالعلمىمجلسه

منينفعهمعمامرفهموربما،الناسبينالفتنةيوقعذلك

حنيفةأباولعل،الحياةبشئونالخاصالعملىالت!تريعمسائل

علمقضاياحياتهمطلعفىدرسحين،قبلمنذلكرأىقد

كلالهدايةوأن،يهدىولايضلأكثرهاأنرأىثم،الكلام

تحدثوامنروىكما،الحياةأمورإلىالناسإرشادفىالهداية
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منأحدأتاهإذاكانأنهالمتكلمينهؤلاءإزاءمالكمسلكعن

ولا،دينىمنبينةعلىأنالهوقالحديثهمننفرالأهواءأهل

.!تشاءمالهوفل،مثلكشاذإلىفاذهبشىءفىأشك

فىالجدلعليهئحرملمذلك-فىعنهالثه-رضىومالك

أنهلهأعلنولكن،والفملالبالكفريرمهولم،الكلاممسائل

.!يرتضيهلاطريقايسلك

فىرأشأنههماكبيرتانميزتانلهاجتمعتقدومالك

منفأشهرالفقهفىرئاستهأما،مغاالحديتفىورأش،الفقه

عنهافينبئالحديثفىرئاستهوأما،فسئتلإلعليهايسئتذلأن

أحكاميجمعالنبوىالحديثفىكتاتجالهنقرأمنأولأنه

مبسوطالحديثكتببينالموطأمكانةعنوالحديث،الفقه

قبلالأولىالدرجةفىعدهمنالعلماءففى،الدارسينلدى

قدمهمامنومنهم،لهمامثيلأجعلهمنومنهم،الصحيحين

نأهذامنونأخذ،الشريفةمصادرهافىمذكورةلأمورعليه

منلدينايزالولا،الحديثيةالمراجعأهممنمرجغالموطأ

بعدالثانىيعدهمنبل،فيهحرفصكلإلىمطمئايقرؤه

.!الحديتمنصغمايجمعلأنه.الكريمالكتاب

منأساتذتهمنالكبارتزكيةنالأنهمالكبهسعدونما
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أما،هرمزوابن،الرأىوربيعة،الزهرىشهابابنأمثال

التوقرمنمنيعبسياجأحاطوهفقدوتلاميذهزملاؤه

عنالأثرجاءكإذا":الشافعىيقولأنوحسئك،والإجلال

فمالكالعلماءذفيإذا"يقولوأن"يدكبهفشذمالك

فيماحجةجعلتهوقد،مالكمنعلىأمنأحذوما،النجم

كانيوسفأباالقاضىبأنيرجفونوالذين"اللهوبينبينى

"ما:قالأنهينسونحنيفةلأبىبالنسبةمالكمقاميتحيف

حنيفة"وأبى،ليلىأبىوابن،مالك:ثلاثةمنأعلمرأيت

بنأحمدالإماموكان،وهاديهشيخهمستوىفىمالكافجعل

علىيقدمهوكاد،مالكعنأثرماكلبحفظئوصىحنبل

وأحمد،وحماد،سعدبنوالليث،والأوزاعى،الثورىسفيان

-منوجد-وقدؤجدفإذا،رأيهفى-مخلصعنهاللة-رضى

وأنه،نفسهعنذاتعنصدرأنه"فحسبه:قالفيماخالفه

أحمدالإماممسندجمعوقد"انتحاهفيمامخلمتاصادقاكان

عنبهيستغنىالمسندإنقيلحتىالموطأفىجاءماأكثر

عنإمامكتابيغنىلاإذ،الاعتراضيقبلقولوهو،الموطأ

.!إمامكتاب

فىلحاجةالكذبالإمامعلىيفترونالذينوبعض
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تثبتلمماوالأقوالالأعمالمنإليهيسندون،نفوسهم

بعففىسمعوأنه،الغناءيحترفكانأنهفيزعمون،صحته

الوجهغيرعلىبهاجاءالشعرمنبأبياتيغنىمغنياالليالى

أصلحهثم،بهغنىماواستعادهشئاكهالإمامففتح،الصحيح

نأيحاولونالترهاتهذهيروجونالذينبهؤلاءوكأنى.!له

بالغناءيمتدواأنلهميبيحماالإمامعلىافتروهفيمايجدوا

نرولم،عليهالمفترىبالإماممستدلين،لائقغيرمستوىإلى

هذاعلىيدلماأقوالهمنالصحيحفىولا،الإمامكتبفى

لاالذينبهؤلاءالاتصالمنالتحرزشديدكانوقد،الإفك

حكاياتذلكفىوله،والمجونواللعباللهوغيرلهمعمل

الزبدأنيعرفواأنالفضلاءسيريشوهونالذينفعلى،ئروى

الصحيح.غيريصحلاوأنه،جفاءيذهب
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+2+

ماعليهيتلىكانإذ،العلمىمجلسهفىهيبةلمالككانت

وقد،مراجعتهعلىطلابهمنأحديجرؤفلا،الموطأفىكتبه

بأستاذتليقلارهبةأنهامدعياذلكالباحثينبعفىعليهأخذ

تنقيحهمنالإمامفرغقدالموطأأنالحقيقةولكن،التلاميذمع

المدىهذافىوهو،عاقاعشرينبلغمتطاولمدىفىوتهذيبه

فيهمابكلاقتنعإذاخى،ويستوثقويراجعيقالمايسمع

فىيجلسكانوقد،لجاجدونمنهيفيدواأنالطلابعلىكان

وضوءوعلى،زئأحسنفىجليلأمهيبا!س!اللهرسولمسجد

أنهالسائلفيعلم،بالرديسارعفلاسائليسألهوقد،وطهارة

مالك:وصففىقالمنعناهماوهذاتسرع

هيبةئراجعفلاالجواببذع

الأذقاننواكسوالحاضرون

عليهااعتمدالتىالأصولبذكرالقرافىالإماماهتموقد

والسئئةالقرآنفىفحصرهاالفقهىمنحاهفىمالك

الصحابى،وقول،والقياس،المدينةأهلوإجماع،والإجماع

الذرائع،وسذ،والعادات،والعرف،المرسلةوالمصالح
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الاجتهادمجالأنذلكومعنى،والاستحسان،والاستصحاب

وهمكماوالحديثالكتابعنديقففلم،لديهاتسعقد

وقد،العلمأولويتصورهفذىأبعدإلىامتذولكنه،الواهمون

من-وحدهمذهبهلا-الأخرىالمذاهبأصحابمنبعدهجاء

.هداهعلىوسار،نورهمناقتبس

يستشفالذىالواعىالفاهمفرجوعاللهلكتابرجوعهأما

حدي!ثلهزوىإذاوكان،يتضمنهأنيمكنماكلالنصمن

موضوغا،حديثاوعذه،بردهسارعالئهكتابيخالفمايتفممن

أحدكمإناءفىالكلبولغإذا"بحديثيأخذلمأنهعنهثبتفقد

يخالفرأيهفىلأنهوذلك،"بالترابإحداهن،سبغافليغسله

-:وجل-عزاللةقالحيثالقرآننصوصمننضا

قاغاتكم!تغقوضهنمميهبينآتجؤارجتنغقتصؤما!يو

(4:ئدةالما)

نأيجبتعليلوهو،نجستاويكونصيدهيباحكيف:فقال

إحداهنمراتلعبعالإناءبغسلحكموامنطويلأعندهيقف

.!بالتراب

المسلمينأئمةبها"مثلالأخذفىمثلهفمالذالسئئةأما
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مالكعندالآحادونجر،الآحادبخبريأخذأنهإلا،جميقا

عليهيقدمإنهيقولمنففهم،الباحثينلدىخلافموضع

أنهيرىمنومنهم،القياسعليهيقدمكما،المدينةأهلعمل

العملفىمالذاشترطوقد،هذينبعدالتاليةالمرتبةفى

الحديتأما،المدينةأهللعملمخالفايكونألاالآحادبخبر

ذلكفىأنهويظهر":بصددهأبوزهرةالأستاذفيقولالمرل!ل

البصرىفالح!ن،عصرهفقهاءعليهيسيرماعلىيسيركان

-كانواعنهمالله-رضىحنيفةوأبوغيينةبنوسفيان

الذينيكونأنبشرطوذلكيرذونهولابالمرسليأخذون

."الثقاتمنأرسلوا

بعدالإمامعندالثالثةالمرتبةفىفنجدهالإجماعإلىونأتى

ولكنه،ظيةحجةالإجماعإنقومقالوقد،وال!ئئةالكتاب

المالكىالمذهبأصولنجدوهكذا،قطعيةحجةالكثيرعد

فيماإلأالحنفىالمذهبأصولمنسبقمامعمتفقةهناإلى

وخالفه،مالكبهاشتهرالذىأما،الآحادخبرعنقيل

مالكاعتبرهإذ،المدينةأهلعملفهو،الأئمةمنالكثيرون

مخالفةإلىيرتاحيكنولم،الآحادخبرعلىوقدمهحجة

بيهعلمىنقالقمجالذلكوكانالفقهاءمنغيرهعندذلك
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سأخصهماشهيرتينرسالتينفىسعدبنالليثوبين

انفساحمنلهعرضنالمانظرا،التالىالفصلفىبالحديث

ثلاثةعلىالمدينةأهلوعمل،مختلفينرأيينفىالنظر

:نواعأ

وذلك،أحدفيهيخالفهملاأمرصعلىيجمعواأن:أولها

فيه.للخلافمجالولا،للجميعحجةيكون

وهذا،غيرهمفيهيخالفهمأمرعلىيجمعواأن:وثانيهما

عندنا".فيهااختلافولالدينا"ال!ئئةمالكعنهيقولما

أنفسهم،المدينةأهلبيناختلاففيهفما:الثالثالنوعأما

والسئة.الكتابعنالنقلوجودإلىفيهالأمرويرجع

هذافىوالأقوال،احتجاجفلااجتهادياالرأىكانإذاأما

فيهؤجدقدالعملكانإذاولعمرى،متعارضةالثالثالنوع

المدينة،أهلإلىراجغاالدللبهذايكونلافإنه،نقلىدلل

يكنومهما،وال!مئئةالكتابمنالدليلإلىراجغايكونبل

لديه،للإجماعالتالةالرتةفىالمدينةأهلفعملشىءمن

لابحيثمناحيهلتشغبالصحابىقولعنالحديتونترك

علىمقدمالصحابىقولبأنمكتفين،العجالةهذهتتحملها

يكونوأن،سندهيمتحبأنمشروط،مالكعندالقياس

19

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،المرفوعالحديثقولهيخالفوألا،الأعلاممنالصحابى

قولهفىأما،اجتهادهعنالصادرالصحابىقولفىوالخلاف

هذينأمرهنافالأمر،وال!ئئةالكتابمنالدليلإلىالمستند

.الاستشهادغيرللصحابىوليسالعاليينالمصدرين

يقيسوالإمام،الصحابىقولبعدمالكعنديأتىوالقياس

أنهصغماثمالسئثةفىوردماثم،الكتابفىوردماعلى

الصحابة،فتاوىعلىيقش!كما،المدينةأهلاجتماعموضوع

.الإماملدىقياسموضعالفقهيةالأصولمنتقدممافكلوإذن

المرسلةوالمصالحالاستحسانحديتفىنتوسعولن

مقررةكلهاهذهفإن،والعادةوالعرفوالذرائعوالاستم!حاب

جميعفىالإسلامىالفقهخصبعلىوتدل،مشتهرة

.وحدهمالكمذهبفىلاالمذاهب

أبىمدرسةكانتإذا:فقخمهماأمينأحمدالأستاذيقول

المشاكلوبمواجهةالفروعبكثرةالفقهوسعتقدحنيفة

مننقلتبماالفقهفىأترتقدمالكفمدرسة،المعقدة

بعدجيلأالمدينةأهلتناولهاأشكالمنقدمتوبما،أحاديت

عنالآخربمزاياالمدرستينأصحابمنكلانتفعوقد،جيل

.!المذهبانوتقارب،المدرستانفتأثرت،الرحلةطريق
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سعلىبقوالليق!الكل!ال!

مسائلفى،الأئمةكباربينالفقهيةاباق!ثاتبعضقامت

فىكماالطملوعمق،القصدسلامةعنفكشفت،دقيقة

خلاصةالآنونعرض،الحسنبنمحمدمعالشافعىمناظرة

والليث،أنسبنمالكالمدينةعالمبينجرتفقهةمناق!ثة

بهيتسمأنيجبعماأبانتوقد،مصرفقيهسعدابن

.الرأىوسطوع،اللسانوعفةاللفظشرفمنالعلماء

المسائلبعضفىبمصرأفتىقدسعدبنالليثكان

،المنورةالمدينةأهلبينالعملعليهمايخالفبماالفقهية

منعلىحجةوحدهمالمدينةأهلإجماعأنمالكيرىبينما

أصوليةمسألةوهى،إجماعهمانعقادحالةفىخالفهم

نأذلكفوقإليهاويضيفون،المالكىالمذهبعلماءيلتزمها

خبرمنيعارضهمايرجحالمدينةأهلنقلمنالواحدخبر

.الأخرىالمدنأهلتناقلهمخالف

مهدكانا،بخاصةوالمدينة،بعامةالحجازأنفىجدالولا

التأثيرعنبمنأىظلوقد،والتابعينالصحابةوموئلالإسلام

فيما،ويونانيةوفارسيةرومية،أجنبيةحفاراتمنالوافد
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والعملالمتواترةالروايةعلىلاعتمادهبالتشريعيتصل

والكلدانيةالآشوريةبالحضارةالعراقاتصلفإذا،المتعارف

فقد،والرومانيةالإغريقيةبالحضارةالشامواتصل،والفارسية

يتعلقفيماوالقرآنللحديثخالمتاملكاالحجازبقى

النبوىبالفقهاحتفظتقدالمدينةأنعلىيدلمما،بالاستدلال

،ونقذاشرخاالمسألةهذهالتشريعمؤرخوأوسعوقد،الحالص

لمناقشةتصدىالذىالأولالفقيههوسعدبنالليثولكن

قدمالكاولكن،بالمعارضةيبدألموالليث،دعواهفىمالك

فيه:قالذلكفىنظرهوجهةيوضحخطاباإليهفأرسلبدأ

فإنى..بعدأما..سعدبنالليثإلىأنسبنمالك"من

بطاعتهوإياكاللهعصمنا،هوإلاإلهلاالذىالفهإليكأحمد

واعلم،مكروهكلمنوإياكموعافانا،والعلايةالسرفى

عليهلمامخالفةبأشياءالناستفتىأنكبلغنىأنهالنهرحمك

أمانتكفىوأنت.فيهنحنالذىوببلدناعندناالناسجماعة

إليك،قبلهممنوحاجة،بلدكأهلفىومنزلتكوفقهك

نفسك،علىتخافبأنحقيق،منكجاءماعلىواعتمادهم

فى-يقولتعالى-الفةفإن،باتباعهالنجاةترجوماوتتبع

العزيز:كتابه
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!هولأنمعاروأآلمحفجرينينلأؤلونألمئتمقوتوأ!ي

(051:)التوبة

:ويقول

مههآخمتتنهجفتسعونآتقؤذيتمثتيحونلدينآقبتئيزجمماب)

(71،81:لزمرا)

نزلوبهاالهجرةكانتإليها،المدينةلأهلتبعالناسفإن

أظهرهمبيناللةرسولإذ،الحراموخرمالحلالوأحل،القرآن

لهمويسن،فيطيعونهويأمرهموالتنزيلالوحىيحف!رون

منقامثمطفعندهمالهواختار،اللةتوفاهحتىفيتبعونه

نزلفما،بعدهمنالأمرولىمفنأمتهمنلهالناسأتبغبعده

سألواعلغفيهعندهميكنلموما،أنفذوهعلمواممابهم

اجتهادهمفىذلكفىوجدوامابأقوىأخذواثم،عنه

تركغيرهأمراقالأومخالفخالفهموإن،عهدهموحداثة

.بغيرهوغملقوله

السبيل،هذايسلكونبعدهممنالتابعونكانثم

معمولأأوظاهرابالمدينةالأمركانفإذا،السننذلكويتبعون

لاالتىالوراثةتلكمنأيديهمفىللذىخلاقالأحدأرلمبه
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الأمصارأهلذهبولو،ادعاؤهاولا،انتحالهالأحديجوز

ولممئامفىمنعليهالذىوهذا،ببلدناالعملهذايقولون

فيمااللةرحمكفانظر،لهمجازماثقةعلىذلكمنيكونوا

مايكونألاأرجوأنىواعلم،لنفسكفيهإليكبهكتبث

لك،والنظر،وحدهدتهالنصيحةإلاكتبتماإلىدعانى

تعلمفعلتإنفإنك،منزلهلكبكتابىوأنزل،بكوالظن

فىرسولهوطاعةلطاعتهواباكالئهوفقنا.ئمئخاآلكلمأنى

".حالكلعلىأمركل

ورذ،واعيةقراءةفقرأهاصاحبهبرسالةالليثاهتموقد

الفقهيةالكبجرتولو،ووفوحوجزالةقوةفىعليها

ماالاستدلالومنهج،النصتحريرفىالرسالتينمجرى

الآسنالركودبهذاالمتأنجرةعصورهفىالإسلامىالفقهأعيب

إلىتحتاجوأحاجىألغازاالغامفحةحواشيهمنجعلالذى

فنحن،مطيلأمسهباالليثردكانوإذا.وتقاريرشروح

ونحيل،منهجهعنوينم،طريقتهإلىيضيرممامنهنجتزئ

ليجدالقيملابنالموقعينأعلاممنالثالثالجزءإلىالقارئ

.منقوصغيرمستوفىالنص

متعارفةكانتمالكديباجةتشبهديباجةبعدالليثقال
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العمر:هذافىالمراسلينبين

الله-شاءإنذلكمنإلىبهكتبتبالذىأمنبت"لقد

ئشبأحذاأجذوما،تحبالذىبالموقعمنىووقع-،تعالى

أهللعلماءتفضيلأأشدولا،الفتيالشواذأكرهالعلمإليه

منى،عليهاتفقوافيمالفتواهمآخذآولا،مضواالذينالمدينة

منذكرتماوأما،لهشريكلاالذىالعالمينربدتهوالحمد

ظهرانيهبينبهاالقرآنونزول،بالمدينةت-"الفهرسولمقام

لهمتبغاصارواالناسوأن،منهاللهعلمهموما،وأصحابه

:-تعالى-اللهقولمنذكرتماوأما،ذكرتفكما،فيه

لديئلألفمايىواوآالفجيزلنآينلأؤلونآلضئيقوتوأ)

ؤأغذؤزض!وأغةلته،غثهغآزكأبإخشنيأتتفوفم

آبذصأييهآلأنفرخلإينأتختقالشرىجنمئقئم

لغطيم!آثقؤزآلكد

(051:التوبة)

الجهادإلىخرجواالأولينالسابقينأولئكمنكثيرآفإن

لهمواجتمع،الأجنادفجندوا،مرضاتهابتغاءاللهسبيلنى

ولم،رسولهوشئةالئهكتابظهرانيهمبينفأظهرواالناس
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طائفةمنهمجندكلفىوكان،علموهشيئايكتموهم

لمفيمابرأيهمويجتهدون،نبيهوسئئةاللهكتابيعلمون

وعثمانوعمرأبوبكرعليهوتقدمهم،والسئئةالقرآنيفسره

أولئكيكنولم،لأنفسهمالمسلموناختارهمالذينوعلى

."عنهمغافلينولاالمسلمينلأجنادففيعينالأربعة

مخالفتنا-مععنهالقه-رضىمالكاالإمامإننقولأنولنا

هوىذايكنلم،الليثالإماملرأىومتابعتنا،منحاهفىإياه

نإمنهموهو.المدينةفقهاءبرأىالعملإلىذهابهفىخاص

قرارةفىيعتقدكانإئما،كعباوأعلاهم،اسقاأنبههميكنلم

المدينة،يبرحوالمفاللهرسولأصحابمنالكثرةأننفسه

فىلهامثيللافقهيةموسوعةيمثلونالكثرةبهذ،وهم

ليمستالمسألةأنفاتهوقد،نظرهوجهةهذه،الأخرىالبلاد

مفنالكفاءةذوىيخصالفقهىالرأىولكن،كثرةمسألة

الت!ثنريعومنازعالقرآنأسراروتفهموا،الرسولحديترووا

منالكبارهؤلاءمنكانإذا،!الإفتاءفىالمعولوعيهم

فآراؤهم،التشريعضياءلينشرواالمفتوحةالبلادإلىاتجهوا

أكيد.اعتبارذاتالفقهية
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+2+

بقيةفىالراشدينالأربعةالحلفاءعنيقولالليثتابعثم

رسالته:

اليسيرالأمرفىيكتبونطخهصة-الرسول-خلفاء"كانوا

فسترهأمرآيتركوافلم،الاختلافمنوالحذر،الدينلإقامة

غلموه،إلابعدهبهائتمرواأوغ-!رالنبىبهعملأوالقرآن

والشامبمصرطثح!؟اللهرسولأصحاببهعملأمرجاءفإذا

يزالواولموعلىوعثمانوعمربكرأبىعهدعلىوالعراق

لأجناديجوزنرا،فلا،بغيرهيأمروهملمفبفئواحتىعليه

منسلفهمبهيعمللمأمرااليوميحدثواأنالمسلمين

رسولأعحابأنمع،لهموالتابعينش!طاللهرسولاصحاب

أنىولولا،كثيرةأشياءفىالفتيافىبعدهاختلفواقدعسهاللة

فىالتابعوناختلفثم،إليكبهاكتبمتعلمتهاقدأنكأعلم

أشدونظراؤهالمسيبمنسعيد،عاذشهاللهرسولبعدأفياء

بالمدينةوحفرتهميعدهممنالذيناختلفثم،الاختلاف

وكانعبدالرحمنأبىبنوريعةشهابيومئذ!بنورأسهم

،وحفرتعرفتكامضبمقد!./إجعض.حبعةخلافلن
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وإذالقينا،لاإذاكثيراختلافشهابابنمنيكونوكان

رأيهفضلعلىالواحدالشىءفىكتبفربمابعضناكاتبه

بالذىيشعرولابعفا،بعفمهاينقمق1عأنوبثلاثآ،وعلمه

ماتركإلىتدعونىالذىفهذا،ذلكفىرأيهمنمفمى

."إياهتركىأنكرت

قدالليثردلأن،كاملةإليناتصللممالكورسالةهذا

القيمابنرواهفيماليست،فقهيةجزئياتعلىالردتفممن

ليرىببعضهنلمبماالجزئياتهذهعلىالليثورذ،مالكعن

الدقيق.الحوارمننموذتجاالقارئ

بينالمسلمينأجنادمنأحديجمعأنالليثأنكر-أ

المدينةفىالعمللأنمالكعليهفعاب،المطرليلةالصلاتين

الشاممطربأنالليثعليهفرد،الجمعهذاإباحةعلىقائم

منت"الئهرسولصحابةفإنذلكومع،المدينةمطرمنأكثر

،الدرداءوأبى،رباحبنوبلال،الجراحبنعبيدةأبىأمثال

بينأحدمنهميجمعلم،الوليدبنوخالد،جبلبنومعاذ

أبوالصلاتينبينيجمعلمكذلك،المطرليلةفىالصلاتين

العراقفىطالبأبىبنوعلى،وقاصأبىبنوسعد،ذر

.."-الفهرسولصحابةمنلفيفومعه
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بمسألة،المدينةأهلمخالفةلجوازمثلأالليثضرب2-

المدينةأهلكانإذ،الحقصاحبيمينمعواحدبشاهدالقف!اء

والعراقبالشام--؟اللهرسولصحابةولكن،ذلكيرتضون

رجلأوعدلينرجلينبشهادةإلايرتضوالمومصر

فىبذلكالعملإلىعبدالعزيزبنعمراضطروقد،وامرأتين

ذإ،عليهاوالصوهوالمدينةأهلبعمليأخذكانأنبعد،الشام

.خاصبلدبعملالإلزاميرىلا

،.بمسألةالمدينةأهلنحالفةآخرمثلأالليثضرب3-

نألهاالمرأةبأنيقضونالمدينةأهلأنإذ،الصداقمؤخر

زوجها،عصمةفىوهىشاءتمتىمداقهامؤخرتتسلم

3"ءاللهرسولصحابةأما،العراقيونذلكعلىوافقهموقد

بينيفرقحينإلاالصداقبمؤخريقضونفلاوالشامبمصر

.طلاقأوبموتالزوجين

رآهمماالفقهيةمالكآراءبعضنقدإلىالليثانتقلثم

الأمصار،فقهاءعليهأجمعولما،المدينةأهللعملمخالفا

ذلك:ومن

علىالاستسقاءصلاةيقدمأنعاصمبنزفرمالكأمرأ-

فقهاؤهاكانإذ،المدينةأهلعليهسارماغيروذلك،الخطبة

*ء
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فكيف،وهجنوهزفرفعلواستنكروا،الخطبةتقديهايرون

موقفه.عنعدليكونأنإلا.؟القومرأىمالكخالف

الصدقةعليهماتجبلاالمالفىالخليطيقأنمالكيرى2-

عمرولكن،الصدقةفيهتجبمامنهماواحدلكليكونحتى

النصاببلوغيشترطأندونالصدقةيوجبمفنالخطاببن

بنعمرساروقد.؟مالكخالفهفكيف،الخليطينمنلكل

.!عمررأىعلىالمدينةفىالفقهاءوأفافلعبدالعزيز

فكتب،مالكمعالليثتلطف،القبيلهذامنأمثلةوبعد

،هذاأشباهكثيرةأشياءتركتوقد":يقولرسالتهختامفى

فىللناسأرجولما.بقائكوطول،إياكاللهتوفيقأحبوأنا

مع،مثلكذهبإذاالفيعةمنأخافولما،المنفعةمنذلك

عندىمنزلتكفهذهالديار،نأتوإن،بمكانتكاستئناسى

،ولدكوحالوحالكبخبركالكتابةتتركولا،فيكورأيى

بذلك.أسرفإنى،بكيوصللأحدأولككانتإنوحاجة

القه.ورحمةعليكوالسلام

مجالكانتالتىالفقهيةالفروعلبعضأمينتلخيصهذا

الأصوللأت،الفروعبعضوأقول،الفقيهينبينالمجاذبة

الفقثاءثاربيى.،(لنظفيهتغالى!"،الخلافكلتتنأىالإسلامية
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أكثرتتحملالتىالفرعيةالنقاطعنيخرجلاالإسلامأئمةمن

المطلقة،بالتخطئةالقوليصعببحيث،الاستدلالفىوجهمن

.وقولقولبينالترجيحنطاقفىداففالأمر

المداعباتبعضالرسالتينهاتينعداالإمامينبينوكان

بعضذكرتفقد،فقهيةأمورحولتدورالتىالأخوية

:يقولالليثإلى-كتبعنهالله-رفىمالكاأنالروايات

فىوتمشى،الرقاقوتلبس،الدنماقتأكلإنك"

تعالى:قولهالليثإليهفكتب.."الأسواق

لززقنمنآلظتتتءؤآ؟2يي!التىأخرنيادتإآزينةحرتممققتممالو

مهولمممؤآتؤتميصةئآضالدآآتختؤؤفيمنوأاةلقؤليئ!قل

(23:فعرالأا)

مالكالأن-أرجح-كمامكذوبةالروايةهذهتكونوقد

علىيحافظكانعمرهمنالخمسينبعد-فيماعنهاللةرضى

ينقد،مماذلكيرىولا،ومشربهومأكله،الأنيقملبسه

.!سواهينقدحيننفسهينسىأنالمعقولمنفليس

!3.-حمل!!-س-
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الشافثىالاماه!عق

+ا+

جعلالقدروكأن،ع!غرهمذنابغةالفهرحمهالشافعىكان

فىمكانهبيبىحنيفةأبىوفاةعاماهـفى05سنةميلاده

بمايقنعلموكأنه،أعلامهاأيدىعلىبمكةتعلموقد،الفقه

منليتعلمالمدينةإلىالذهابإلىنفسهفتاقت،لديهمحصله

يكادلافقيرفهو،لهبالنسبةشاقةرحلةوهى،مالكفقه

،رقاعمنينسخكانبمارزقهعلىاستعانولكنه،دثيثآيملك

وقد،الحياةعنارتحلحتىمعينهمنيروىمالكلدىومكث

ئخطئفلم،التشريععالمفىبنبوغالمدينةإماملهتنبأ

طلبفىساعيآمالكوفاةبعداليمنإلىانتقلثم،فراسته

ينقدوكان،يسمعرأىصاحبجعلتهمنزلةبهافبلغ،الرزق

،العامالصالحمعتتفقلاخاصةأمورمننجرانوالىيأتيهما

إلىبذلكوكتب،العلويينبموالاةواتهمهذرغابهففاق

الخلافة،لدىالقتلإلىعقوبتهاتصلتهمةوهى،بغداد

إلىرحلتهوكانت،شىءعليهيثبتفلمنصرهاللهولكن

واتمل،حنيفةأبىآراءدرسحيث،جزيلنفعذات،بغداد
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مابينوازنوكأنه،الرأىفقهعنهوأخذالحسنبنبمحمد

ابنعنأخذهماوبين،مالكعنالمدينةفىقبلمنأخذه

نقد،منلهيعرضقدوما،اتجاهكلمحاسنفرأى،الحسن

مذهبفىهذينمحاسنبينيجمعأنعلىأمرهفجمع

.الصوابأنهيرىلمامنتصرايفعه

ما"الإسلام"ضحىفىأمينأحمدالدكتوريقول

لمالكتلميذآنفسهيعدأمرهأولفىالشافعى"كان:خلاصته

أبىأصحابوجالسبغدادإلىقدمفلما،لطريقتهومتبغا

فعندهم،فيهالنظريستحسنماطريقتهممنوعلمحنيفة

بل،إطلاقهعلىلشولكنه،صحيحمنهجوهو،القياس

منهاكانماحتى،الصحيحةالأحاديثعنيتأخرأنلابد

الكثيرةالمسائلوتوليد،التفريعطريقةوعندهم،آحادخبر

والاشدلالالجدلوعندهم،جيدةطريقةوهى،أصولهامن

فأخذ،الحججوتأليف،ذلكفىوالمناظرة،والمملحةبالعدالة

نقلهاالتىالحجازيةثروتهإلىوأضافه،أحسنهشىءكلمن

اللغةمننقلهاالتىالأدبيةثروتهعدا،مالكأستاذهعن

."والأدب

الدكتورإليهايشيرالتىواللغويةالأدبيةوالثروة
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عنهرواهحتىالهذليينشعرروايتههىأمينأحمد

فرائدتتبعكماعصر،،فىالأولالراويةوهوالأصمعى

الشافعىكانلذك،الأعرابلغةمننقلفيمااللغة

وقد،بياناوأوضحهم،عبارةالمعاصرينالأئمةأفصح

استشهادموضعأسلوبهإن:فقالأصحابهبعضبالغ

،العباسبنىعصرقبلبهميستشهدمنكأسلوب

فيه.نفيفىلابماذلكعلىواستدل

علىحملهماالحياةملابساتمنفرأى،مصرإلىتوجهثم

منويعرض،سابقيهمحاسنيجمع،خاصبمذهبالاستقلال

بعضيخالفأنلىغنثم،الجديدةالبيئةفىجدماالأحكام

بعضعليهأخذلماذاأدرىولا،العراقفىقبلمنإليهذهبما

لاالعلميةالمسائللأن،بعينهالصوالثوهو،ذلكالناقدين

منيجدفقد،واحداتجاهعلىنواحيهامنكثيرفىتستقر

يستحسن.بجديدالقديمينسخماالدلائل

رياسةانتهت"لقد:"التأسيستوالى)فىحجرابنيقول

ولزمهالضافعىإليهفرحلأنسبنمالكإلىبالمدينةالفقه

حنيفة،أبىإلىالعراقفىالفقهرياسةوانتهت،عنهوأخذ

فاجتمع،الحسنبنهحمدصاحبهعنالشافعىفأخذ
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ذلكفىفتصرفالحديتأهلوعلم،الرأىأهلفقهللشافعى

الموافقلهوأذعن،القواعدوقغد،الأمولأصئلحتى

صارحتىذكرهوارتفع،ذكرهوعلا،أمرهواشتهر،وانحالف

صار".ما

لأن،عندهنقفمما"انحالفله"وأذعن:حجرابنوقول

فىالفقهاءوبعفرالشافعىبينجرتشديدةخصومات

أسالحديدىبمفتاحالمتهورينأحديضربهأنإلىأدتمصر

ومن،العلماءبينتحدثأنيجبكانمارعونةوهى،دمه

فىالمالكيينمنالفقهاءبعضلدىالشديدالضيقبواعثها

ولو،متبعوهوهم،مالكآراءلبعضالشافعىبمخالفةممر

منقررهمابعضفىنفسهخالفالشافعىأنإلىهؤلاءنظر

نمتايخالفلموالإمام،تجددفىالآراءأنلعلموا،قبل

عبههصهالرسولسئئةمنصحيحآأثراولا،القةكتابمنصريحآ

بمافصدع،للخلافموضغافيهارأىأحكامفىاجتهدولكنه

الحق.أنهاعتقد

حيث،مصرإلىاتجاههفىثاقبنظرذاالشافعىكانوقد

بغداد،فىالرأىأزمةملكواقدحنيفةأبىرجالأنرأى

كما،باحتمالهلهطاقةلانفورآتحدثقدالفقهيةومعارضتهم
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بديلأ،عنهتعرفلا،مالكأستاذهبآراءمتشبعةالمدينةأن

ويتأثرحذوهيحذو،لمالكتلميذآقبلمنالشافعىرأتوقد

بعضفىإياهمخالفتهليعلنوفاتهبعدجاءفإذا،خطاه

أما،حقدأوحماسةعنالصدوربهتضيققدممافهذاالمسائل

بنالليثفقيههارحلوقد،للإمامينمقراتكنفلممصر

له،يتعمئبمنالأنصارمنلهولش!،ربهجوارإلىسعد

نسبمابعضفىقالوقد،الليثمكانةيعرفوالشافعى

لهذا،"ضيعوهقومهولكن،مالكمنأفقهالليثإن":إليه

.اقتناععنإليهافرحلالإماماختيارموضعمصركانتكله

نأقبلمصرأهلعنالمرادىالربيعالشافعىسألوقد

إلىمالتفرقة:فرقتان"هما:الربيعلهفقال،إليهميرحل

حنيفةأبىقولإلىمالتوفرقة،عنهوناضلتمالكقول

نإمصرأقدمأنلأرجو"إنى:ال!ثافعىفقال"عنهوناضلت

قال،جميغاالقوانينعنبهأشغلهمبشىءفآتيهم،اللةشاء

الشافعىأنيروىكما،"جاءحينذلكوالله"ففعل:الربيع

:سفرهقبلقالقد

مصرإلىتتوقنفسىأرىأخى

والقفرالمهامةخوضدونهاومن
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الغنىأوأللفوزأدرىمااللهفو

قبرىإلىأساقأمإليهاأساق

إليهاسيقوالئهوقد"-:تلاميذهمن-الزعفرانىقال

.!"جميغا

الشافعى،الإمامإلىنسبتمكذوبةرحلةإلىهناونشير

عنتحدثتلأنها،بالبهتانينطقسطورهامنسطروكل

الإمامضدالفف!لاءمننفربهاقام،موهومةمؤامرات

فىحنيفةأبىاتجاهخالفلأنه،قتلهإلىتهدف،الشافعى

محمدالإمامهؤلاءمقدمةوفى،الأحكاممنأصدرهمابعض

بنمحمدالإمامأننسواوقد:المفترونيقولكماالحسنابن

حين،الرلثيدمجلسفىبالبراءةللإمامشهدالذىهوالحسن

بنمحمدونجشهادة،العباسيينعلىالتآمرتهمةإليهوجهت

أياقا،بيتهفىالحسنبنوآواه،الشافعىسراحأطلقالحسن

.!؟الترهاتهذهنصدقفكيف
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كلأغنى""الأموكتاب"الرسالة"الشافعىألفحين

الأصولمنوفعإذاتجاههتلمسفىالجهدعنباحث

كلياتإلىبالجزئياتوعار.المتفرقجمعماالتشريعية

خالفوهأوتابعوهمنبينالدارسينوجهةأصبحت،عامة

بعضقالوقد،الفقهىالتأليففىجديدآفتحآكانتلأنها

التأليفإلىسبقهقدالحسنبنمحمدالإمامإن:العلمأولى

العمليةوكفاءتهالحسنابنقدرةأعلموأنا،الأصولعلمفى

ولم،يغرفلمكتابهولكن،المباحثهذهلمثلتؤهلالتى

مخطوطةنجدحتىعليهالحكمفوقف،الدارسينبينيشتهر

منهلنقلمحمدعهدفىاشتهرلوالكتابأنأرىوأنامنه

ولكن.اتجاههعلىيدلماحنيفةأبىأتباعمنالمؤلفون

كتاب"إن:نقولأنلنافخق،تمامآعنهسكتواقدالمؤلفين

سارعلىالأصولفىكتابأولهوالشافعىللإمامالردمالة

.الباحثونهديه

:"المحيطالبحربا)المسمىكتابهفىالزركضىيقول

كتابفيهصنفالفقهأصولفىصنفمنأول"والشافعى
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وإبطال،الحديتواختلافالقرآنأحكاموكتاب"الرسالة"

ذكرالذىالقياسوكتاب،العلمجماعوكتابالاستحسان

ليست""الرسالةعداماالكتبوهذه،المعتزلةتفليلفيه

(الأم"كتابالزركشىيذكرلمكما،الدارسينأيدىبين

هذهضمفهل،والاستحسانالقرآنأحكامعنمباحثوفيه

ذكرعمامستقلكتاب"الأم"أنأم"الأم"إلىالرسائل

الرسالة""ذيوعولعل.!استفهامموضعهذا.!؟الزركشى

:يقولأنإلىخلدونابندعاالذىهوالشافعىآثاربين

الشافعى--هوالفقهأعول-علم!هكتبمنأول"كان

عنفيهاوتكلمالمشهورةرسالتهفيهأملى-عنهاللهرضى

العلةوحكموالنسخوالخبروالبيانوالنواهىالأوامر

."القياسمنالمنصوصة

الاجتهادىمنحاهعلىيدلماالإمامأقوالمنهناوننقل

وشئة،قرآن"الأصل:الإماميقولفيهابماأدرىالدارفصاحب

رسولعنالحديثاتصلوإذا،عليهمافقيالي،يكنلمفإن

الخبرمنأكبروالإجماع،سئنةفهوعنهالإسنادوصح!هالله

أشبهفمامعانعدةاحتملوإذا،ظاهرةعلىوالحديث،المفرد

إسنادافأمحهاالأحاديثتكافأتوإذا،بهأولاهاظاهرةمنها
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ولا،المسيبابنمنقطععدامابشىءالمنقطعوليس،أولاها

نماوإ.؟وكيفيتمللأصليقالولا،أصلعلىأصليقاس

بهوقامتصغالأصلعلىقياسهصحفإذا.؟بنمللفرعيقال

."الحجة

بعدالاشتهارمنحظهانالتقدالشافعىرسالةكانتوإذا

مزيدلا،علمياتحقيقآشاكرمحمدأحمدالأستاذحققهاأن

أناربماغوامضهامنكثيرعلىوعقق،الإتقانفىعليه

زاللاالمحققةغيرطبعاتهتعددمع"الأم"كتابفإن،الطريق

أحمدالأستاذفعلكما،أصلهإلىيردهمنإلىحاجةفى

لي!"الأم"كتاببأنالناسبعضجاهروقد،بالرسالةشاكر

لأموروذلك،البويطىتلميذهتأليفمنهونماوإللشافعى

منكثيرمطلعفىالمؤلفكقول،بسهولةتردأنيمكن

الشافعىقالفكلمة،الشافعىقال،الربيعأخبرنا،الفصول

نأوالحقيقة.بنفسهألفهكتابفىتصدرأنيمكنلا

حلقةفىطلابهعلىإملاغكتابهأملىاللهرحمهالشافعى

يصدركاتبكلفجعل،العاصبنعمروبجامعالدراسة

اعتمدالتلاميذمنيحضرلمومن،الشافعىقالبقولهالباب

قال،الربيعأخبرنافعبارةوإذن،كالربيعآضرتلميذنقلعلى
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مثل""الأمفىيجىءوقد،التفسيربهذاإلاتفسرلاالشافعى

خياريجوزلا:فقالالرؤيةخيارعنالشافعىرجع"قد:قوله

وراجعه،القولهذانقلحينالتلميذكتبهاعبارةوهىالرؤية

لمالكتابأنلا،فقطعندهمنالزيادةأنعلىإلاتدلفلا

المتقدمينكتبفىونحن،الشافعىتأليفمنيكن

كتابفىنرىمافكثيرا،ذلكأمثالنرىوالمتأخرين

وكاتب،أبوالعباسقال:بابكلمطلعفىللمبرد"الكامل"

الذينتلاميذهأحدهوئماوإ.قطغاالمبردليسالعبارةهذه

أنكرفهل.بالبصرةالمسجدحلقةفىألقاهكماشرحهدونوا

قالعبارةعلىاعتماذاللمبرد"الكامل"كتابأنمنكر

.أبوالجاس

فىالكتابىالأسلوببيننقارنأنكلهذلكمنوالأهم

النسبةصحيحةوهى"الرسالة"فىالكتابىوالأسلوب"الأم"

هوالأسلوبنجدفإننا،أحدصحتهافىيجادللم،للشافعى

هىهىوالإبطالوالتصويبوالردالأخذوحكاية،الأسلوب

تماقا.

مصداق"الأم"كتابوفى":أمينأحمدالدكتوريقول

الأداء،قوىالعبارةفصيحفهو،الشافعىعنذكرنامالجميع

حبهم!!-.-
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القرشيةوقوة،وفصاحتهاالباديةبلاغةعبارتهتضوب

منالشافعىعبارةفىماينكرأنأحديشطيعولن،وإيجازها

."وقوةبلاغة

خطأ"أكبرعنوانتحتكتانجامباركزكىالدكتورألفلقد

"الأم"نسبةأنإلىفيهذهب"الإسلامىالفقهتاريخفى

منذكرناماقبيلمنلأدلةالفقهتاريخفىخطأأكبرللشافعى

رئيسوالىحسينالشيخالكبيرالأستاذعليهردوقد،قبل

المجلدفىالأزهربمجلةنشرهجادببحثبالأزهرالفتوىلجنة

يتركلم-اللهرحمه-والىالأستاذأنيرىوقارئه،الرابع

وأهمها.آثارهفىخالذاالشافعىفليبق،لمستزيدمزاذا

.!هماماوهما"الأمو""الرسالة"
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ذكرهادوىوقد،بالأحداثميئةخصيبةحنبلابنحياة

،القرآنخلقمحنةفىأصيبحين،الإسلامىالعالمفى

يزاللاعملوهو،مراتعليهأغمىحتىبالسياطوضئرب

الحنابلةخصوممنقومحاولوقد،ارتكبهمنعلىعارسئئة

.يشطيعوافلم،شأنهمنالتهوين

وهوأبوهوماتهـ،641سنةبهاؤلذإذببغدادنشأ

أسلمتهإذ،خالصةدينيةتربيةبتربيتهأمهفنهضت،طفل

علومدراسةإلىبعدهاوانتقل،اللهكتابعلمهمنإلى

واليمنالبصرةإلىرحلثموتفسيروحديتفقهمنالشريعة

نأمع،عنهميأخذشيوخعنباحثآوالشاموالحجازوالكوفة

الطموحولكنه،جوعهئ!ثئبعكانتالزاخرمحيطهافىبغداد

صاحبيكونأنالأربعينبعدلهوأتيح،الضريفالعلمى

شاء.ماالفضلمنفبلغ،بغدادفىزاهيةعلميةحلقة

كانواإذ،حياتهفىعلمهذؤنمنتلاميذهمناللهرزقهوقد

نأينهىكانأنهمع،يسمعونماكلتقييدإلىيسارعون
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فىينهى،الفقهىوالشرح،الفتوىمنشىءعنهيكتب

تعجبأنولك،رغبتهدونحالقدالعلمحقولكنإصرار

نشرهاعلىويعملون،المتعددةالمؤلفاتيكتبونأناسمن

يكتفىورجل،قارئبهايهتمفلاتتلاشىثم،جاهدين

نأالتلاميذوينهى،فح!سبالدرسحلقاتفيبالشرح

فماالآفاقفىوتسير،آراؤهتكتبثم،يقولمماشيئايدونوا

الئه.ففلذلك،وبحرقفرمنحائليحدها

شىء،فىالحديثعنتنفصلتكادلاالفقيهأحمدوثروة

يسألهيكادلا،-بر!الئهرسولآثارمنالمحفوظواسعفالرجل

الرسولحديثفىالرديجدحتىشرعىحكمعنالسائل

بينعحيفةمنيطالعهأوصدر،،غيبمنالإماميلقيهب!

..حنبلبنأحمدمثلرأيتما:أصحابهأحدقال.يديه

ألفستينسئئل:قال.؟ففلهمنلكبانشىءوأى:قالوا

ولتفملعه،أخبرناأوبحدثناعنهافأجاب،أكثرأومسألة

نأالمؤرخينبعضيشألمالحديتبعلمالإحاطةفيالمفرط

فىوأفرطوا،الحديتفىإماقاعذوهبل،الفقهفىإماقايعدوه

يؤلفلمالرجلكانفإذا،الصوابمنلهوجهلاإفراطاذلك

إلىالمستندةإجاباتهفإن،الشافعىكأستاذهوأصولهالفقهفى
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علىصادقدليلإلاالحديتوما،الفقهعينهىالحديثعلم

قدمه،المجردبالرأىيكتفىأنوبدل،الإمامرآهشرعىحكم

،القبولأحسنفصادفت.اللهرسولقولمنعطرةهالةفى

وتدليلأاستنباطاأصيلفقيةالفقهيةفتاويهفىفالرجل

فذلك،الحديثعلىفتاويهفىيرتكزكانوإذا،وتعليلأ

عبدالئهذلكإلىسبقهوقد،أمثالهمنبنفرخاعتااتجاقايصور

عنرواهبحديثإلايفتىلاكانإذ-عنهالله-رضىعمرابن

وأحالسكتعنهبهيردمالديهيكنلمفإذا،-!!اللهرسول

الفقهية،لآرائهنقدصمنقالوهفيماقيلوقد،غيرهإلىالسائل

اليوميجيزحيث،التناقضدرجةإلىأحياناتختلفقدإنها

أئمةمنإماممنهيسلملمماوذلك،بالأمسحرمهما

بعدهتحققجنعنهرجعماالفتاوىمنمنهمفلكل،الإسلام

ثمبالرأىيفتىعبدالسلامبنالعزكانوقد،الصوابعن

فىبالناسيطوفمناديافيرسلقرر،ماخلافلهيظهر

رجعلأنهبفتواهيأخذفلا،بكذاالعزأفتاهمن:قائلأالشوارع

الرجوعأفيكون،الاحتياطهذاالعزاحتياطبلغفإذا.!عنها

والإفتاء.الفقهعنبصاحبهيبعدنقدمدعاةالفتوىعن

ماأن،الفقهيةالإماممكانةعلىيردمفاأنزاعموزعم
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.المجلداتيشغلكثيركثيرعنهروى

وقائل،الإفتاءمقامفىالواجبالتحرزعنينبئلاوهذا

يفارقلمالأربعينبلغمنذكانالرجلأنيجهلالزعمهذا

إليهتوجهأسئلةمجلسكلفىوله،المسجدفىالدرسحلقة

عنالفقهىتراثهبليئفإذا،عليهبهالئهفتحمماعنهافيجيب

وإذا،كبيرامبلغاعاقاأربعينمدىفىوالجوابالسؤالطريق

علىيدلحرمنا،قالماكلتسجيلعلىتلاميذهحرص

للانتقاصموجبةالإفتاءكثرةإنأفنقول،مغاوالتقديرالحب

.؟وشمولإحاطةدليلإنهانقولأم

لدىكانإذ،حنبلابنعهدفىتظهرلمالآراءوهذه

اشتدأنبعدقيلتولكنها،إمامتهعلىإجماعمعاصريه

الحزبيشبهماوكونوا،الناسمضايقةفىالحنابلةبعض

عليهمرذوامنفؤجذ،بالنقدكبارلأئمةوتعرضوا،السياسى

العلمأهلإليهيتجهأنينبغىكانماأمروهو،الإمامبنقد

هذهتواترتثم،أنصارهمنأمالإمامخصوممنكانواسواء

لممنإليهافأعحغىالعصورعبرالمؤلفاتفىمنتقلةالأقولة

فبطل،الحقوحصحصوجوههشتىعلىالأمريبحث

.الخلاف
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نفسه،إلىشيئاينسبلايجدهأحمدأقواليقرأوالذى

العلمأوعيةمنوعاءأنهيرىإماممنحميدتورغوذلك

غيرفيرونهالصحيحموضعهفيضعونهتلاميذهأما،فحسب

،بالفتوىصادغاالحديتيروىحينوأنه،سمعمايرددناقل

الرأىلهبداثموانحتلفالمتشابهوقرأ،وعللوازنقد

اللهرسولإلىبإسنادهوهوبالحكمينطقحديتفىالصائب

يجادللاالصدرسليمكانمنلدىاعتراضكليقطععيئهلى

نأكما،الشاقالوعريرتكبماثشطأنهيدرىوهوبالباطل

كثيرفهو،الإسلامأئمةمنسبقهلمنالإكباركثيركانالإمام

فىالحنفيةمذهبتجافىولئن،والشافعىمالكعلىالثناء

رأىكلعلىوتفضيلهبالأثرلهيامهفذلك،التشريعىاتجاهه

عنصدرمالكلاحترامهمع،ويعلليقيسمجددبهيأتى

كماالودقفيةيفسدلاالرأىواختلافحنيفةأبىالإمام

الفقهىبتضلعهعصرهفىالأعلامزملاؤهاعترفوقد.!يقال

لسارعواينقدمالديهوجدواولو،أحكاممنأصدرفيما

فقيهالعلمأهلبشهادةإذنفهو،العلملأمانةاستجابةبالنقد

.!كبير

الإمامالفقيهأحمدالإماممكانةأنكروامنأظهرومن
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الأئمةعنتحدثحيث،الطبرىجريرابنالمؤرخالمفسر

الإمامعنسئلوحين،وال!ثافعىومالكحنيفةأبىالثلاثة

أنهذلكفىودليله،فقيهلامحدثإنه:قالحنبلبنأحمد

عنه،أثرماكلهو""المسندولكن،الفقهفىكتابايتركلم

نشرفىالكتبمقامقامواقدحنبلابنتلاميذأنومعروف

فىحنيفةأبىتلاميذرسالةذلكفىفأدوا،الفقهىمذهبه

ذلكإلىاندفعقداللةرحمهجريرابنولعل،مذهبهنشر

،آراءهعارضواالذينالحنابلةعداءمنلاقاهلماشعوريالاالرأى

المفسرلأن،واضحغفوذوقولوهو،فقيهلامفسرإنهوقالوا

الأحكابمآياتتفسيرإلىسيضطر-الافتراضهذاعلى-

يرولمفلو،واسعنحوعلىجريرابنبهقامماوهو،بإفاضة

.!الأحكاممنتفسير،أودعبمافقيقالكانالتفسيرغيرله

الفقهى،مذههحنبلابنعننفىحينجريرابنغالىلقد

التشريعىتضلعهجريرابنعننفواحينالحنابلةوغالى

الجليل.فضلهمنهماولكل
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مذهبأصولأبوزهرةمحمدالكبيرالأستاذدرسلقد

أعلام"فىالقيمابنالعلامةدرسهاكمافوجدها،أحمدالإمام

:أصولخمسةعنتخرجلا"الموقعين

ماإلىيلتفتولمبهأفتىالنصوجدفإذا..النصوص-ا

ذلك.فىيماريهأحذاأظنوما،خالفه

وللصحابى،أحدفيهيخالفولم،الصحابةبهأفتىما2-

.الاطمئنانعلىتبعثفمتابعته،ومنزلتهرأيه

كانماأقوالهممنتخير،رأىفىالصحابةاختلفإذا3-

الأقوالبينالتخيروهذا،والسئئةالكتابنصوصإلىأقربها

!ه.شىءولاواضحاجتهادموضعانحتلفة

يكنلمإذاالضعيفوالحديت،المرسلبالحديثالأخذ-4

يغنيانلاكليهماأنتفيدالعبارةوهذه،يدفعهماالبابفى

يوافقانلاكانافإذا،نصعلىقياسأو،ثابتنصأمامشيتا

.متروكانفهماالتشريعروح

-يثبتونمنلدىوالردالأخذمناطوهو..القياس5-

لديه.وقفةمنولابدالحنبلىالمذهب-جمودظالمين
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المحدثلأحمدكانلقد:فحواهماأبوزهرةالأستاذيقولثم

فعلكماباتانفياالقياسينففلم،حسنموقفوالفقيه

أبىتلاميذمنالعرافينمغالاةالقياسفىيغالولم،الظاهرية

"القياسعنأحديستغنى"لا:عنهروىفيماقالوقد،حنيفة

تجدإذ،للإفتاءيتصدرالذىللمفتىبالنسبةحقكلمةوهى

لاحيث،شىءعلىشىءقياسيقتفىماالحوادثمن

ولو،ال!مئثةأوالقةكتابفىنمتاحادثةلكليجدأنيستطيع

جذمايقيسلاالأحداثمنيجدفيمايفتىالذىالرجلكان

قدالناسولكن،معرفةطالبإليهسعىماكانماعلى

المعاصرين.حاجةيلبىإذنفهو،فتواهعلىتزاحموا

يتقدمكانأحمدمذهبأنالدارسيفاجئماوأهم

وهو،المعاملاتبابفىأنهإذ،التيسيرفىالثلاثةالمذاهب

الأصلجعلقدالناسبحاجةوألصقها،الفقهأبوابأفمخم

،محرمفهومعينشىءتحريممنوردفما،الإباحةالأشياءفى

النصوعقدتهافقدالعباداتأمامحظور،فغيرعداهوما

ذلككانوقد،والتحريمللتحليلمجالأتتركولم،الواردة

العفوأصلعلىالناسمعاملاتجعلوهوالموسنعالأصل

سببا،التحريمعلىالشارعمنالدليليقومحتى،والإباحة
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حريةإطلاقفىالمذاهبأوسعالمذهبهذاكانأنفى

منفأقر،المتعاقدانبهايلتزمالتىالشروطوفى،التعاقد

علىذلكفىوسار،الفقهاءمنغيرهيقرهلمماالضروط

بهوالإلزام،المتعاقدانيشترطهماكلاحترامأساسهمنهاج

وأ،الاشتراطذلكتحريمعلىال!ثارعمندليليقومحتى

منه.تكونالتىالشرعيةالحقيقةبطلان

مابعضفئقصددونشاركالقيمابنالعلامةأنوالحق

يردهلممابعفالكاتبينمنهفهمإذالحنبلىالمذهبعنقيل

ابنقالفقد،الحقيقةجاوزنطاقإلىبهوامتدوا،القيمابن

فىللفتوىوالمنعالكرهشديدكان"وقد:الإمامعنالقيم

فقهاءإفتاءويسوغ،السلفعلىأثرفيهاليسمسألة

منإفتاءمنويمتنع،عليهمويدلمالكوأصحابالحديث

فىيفتىلاأنهمنهيفهمالقولفهذا"الحديثعنيعرض

ولكن،بهانمنلاإذ،النبوةعهدبعدالعارضةالأحداث

عنهورويت،الإفتاءيريدمنلكلمرجغاكانالإمامأنالواقع

نسبتهتصحلمماعنهر،ىفيمايكونوقد،الفتيامنآلاف

قدالإمامأنيؤكدعنهروىالذىالضخمالعددأنإلا،إليه

أصحا!أتحاهحبذقدكاناذاأنه؟ءتماماهعص!.اتتص

123

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنديقفأنهمعناهوليس،مشربهمعيتفقممافذلك،الحديت

بعدالوقائعمنجذماإلىيتعداهولا،الحديثفىجاءما

ولم،الناسعنهلانصرفذلكعلىاقتصرولو.!النبوةعصر

.العظامالأئمةبينالمرموقالمكانلهيكن

دونهمايقرونلا،أحمدالإمامعنيتحدثونالذينوبعض

نأيجبالذىالمنبععلىليقفوا،الآراءمنتلاميذهعنه

لهاليسعنهتقالبشذراتيكتفونولكنهم،منهيستسقوا

سيمالا،الرأىصحيحةأنهافيحسبونالتمحيصمنجانب

كابن،الباحثينلدىجهيرةمكانةذابهاالقائلكانإذا

حكاهفيماأخطأقد،رأيهوسداد،فكرهثقوبعلىخلدون

أحمدمذهبأما":مقدمتهفىقالحينأحمدالإمامعن

معاضدةفىوأعالته،الاجتهادعنمذهبهلبعدقليل،قفقفد

فىعمدةالكبيروالرجل،"ببعضبعضهاوالأخبارالرواية

المذهبيقرأأندونالإمامعنشاعبمااكتفىولكنه،حقابابه

كتبمنتابعهثم،قالمافقال،المعتمدةمظانهفىالحنبلى

"باتونولتر"الأستاذومنهمالاستشراقأساتذةمنالإمامعن

شخصية"إن:قالحيث،والمحنةحنبلبابنالخاصكتابهفى

نأعنعاقاهوالقياسللتعميموكراهيتهكمحدثأحمد
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هذهأيامنافىعنهنحننقوموقد،منسقافكريامذهبايخلف

بهذاالقيامإلىميالأيكنلمولكنه،وأفكارهآراءهلهفنصوغ

."الترتيب

.!الصوابطريقتعرفلمإفافمةالمنحىهذافىوأفاض

"ابنبمثليكتفىأندونالآثارمنعنهزوىماإلىذهبولو

.دعواهعنلرجع"خلدون

فىمتقشفازاهذاوليغاحنبلابنكانفقد..أخرىوناحية

يدورالففهىتفكيرهأنالناسفظن،ومسبههومثربهمأكله

فقد،الاستنتاجفىشططوهذا،الخاصةمعيشتهفلكفى

معانىعنبعيذاحنبلابنغيرمنالزهذفىالكاتبيكون

يفرفهأندونالشاقالطريقالتزمفقدأحمدأما،الزهد

الزاهدفأحمد.!وترجيحهبتفضيلهيفتىأنودون،أحدعلى

ونقذالتشريعبآثارأحاطقدالفقيهوأحمد،بالقليلقنعقد

أكثرمذهبهكانبل،أحدعلىيضيقولم،مطاويهإلى

مؤرخبعدوهو،أبوزهرةالأستاذقرركما،اتساغاالمذاهب

الباحثين.وشيخ،الفقهاء
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55أح!و!اا!لى

غرفتماالأربعةالمذاهبغيرإلىقبلمنأشرت

الفقهية،الحركةعلىفضللهوكان،زمانهفىواشتهر

وأ،أدركوهمنإلىرجعواقدالأربعةالمذاهبأئمةلأن

بالحسنونبدأ،يقينعنبهموتأثروا،منهمسبقهم

صيتذاكانوقد،الزمنفىسابقهملأنه..البصرى

كثيراصدعإذالحاكمينلدىمهابةوله،مجلجلعلمى

البيانعاليةلغتهوكانت،الظالمينوجوهفىالحقبكلمة

الحسن،قولفىتلتمسالقرآنلغةإنالشافعىقالحتى

يتركولم،وفقههوعظهفىوسرت،بهاتأثرأنهبمعنى

لدىصيتهوذاع،التدوينعهدقبلظهرلأنهكتانجا

فجمعهاآثارهتتبعمنالمؤلفينمنؤجدولكن،الأمويين

فدونامنهاالقليلكانوإن،الانتشارلهايتحلمكتبفى

ومن،التفسيركتببعضوفىالفقهيةالمسائلكتبفى

قومأفتىفقد،القرآنلمعلمالأجرجواز:الفقهيةآرائه

الحسنورأى،عليهقدرمنكلعلىواجبلأنه،بحرمته

شحفيظ،فدتألعماع!،ألاناتطايمج!ب!؟نه،أاأحم
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وكذلك،الآنالمعتمدوهو.؟يأكلأينفمن،الغلمان

تحفظوهو،كراهتهعلىأجازهفقد،القفاءأجرمنموقفه

انقطعكماالعملعنسينقطعفالقاضى،مأتاهأدرىلا

.واحدةوالعلة.!مثلهالأجريأخذأنفله،القرآنمعلم

إذايحبسلاائدينأنمنبهأفتىماآرائهأحسنومن

حبسه:أرادقال!لمنوقد،يباعشىأو،ماللديهيكنلم

؟.شىءالدارفىوليس،خبسإذاعيالهيأكلأينمن

الواجبمنكانواقعيةنظرةوهى،أهلهعلىيكددعوه

نأدونبالحكمصدعأفتىإذاأنهمزاياهومن،بهاالأخذ

فىاللهوقذفه،قلبهإليهاطمأنبمااكتفاءأثرصإلىيستند

الناسيذعنبحيثالنفوسفىإجلالأورثوقد،بصيرته

دليل.عنسؤالدونلفتواه

،بالشامن!ثأفقد..الأوزاعىالإمإمإلىالحسنونترك

أهلإمامصاربحيث،عظيقاازدهارابهامذهبهوازدهر

علىجراءتهفىالحسنشاركوقد،قومهعندزمانه

والسيوف،حجةدونالصريحبالواقعوجهره،الحكام

ذرغاالعباسيونبهضاقحتى،غاشموالحاكم،مصلتة

مناظراتوله،الناسثائرةتثوركيلابهالتنكيلوخافوا
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العباد،وأفعالالقدرفىالقوليتعاطونمنمعكلامية

لأنه،الإفحامفىفائقةمقدرةعلىدئتوالاختياروالجبر

جلياالنبوىوالحديتالقرآنىبالنصيستشهدكان

منلدىالتأويلمنبهيرادماإلىيلتفتولا،واضحا

بعضإلىيستريحلاوكان،مواضعهعنالكلميحرفون

،مجموعكتابفىيدونهاعمنبحثثم،حنيفةأبىآراء

بالدليلمصحوبةمنهاطائفةالمباركبنعبدالئهإليهفأرسل

لاولكنى،جيدهذاويقولمتأملأ،يقرؤهافجعل،الثاقب

.القياسألتزمولابالرأىأقول

نجاسة،صادفتهإذاينجسلاالماءأنالفقهةآرائهومن

الماءكثرةلأن،وأحمدمالكعندالمعتمدوهو،يتغيرولم

الشافعى،اعتراضموضعكانقوذوهو،بهألقىماتطهر

الماءفىالجراثيموسريانالتلوثعننتحدثالآنونحن

هذهفىحنيفةوأبىالشافعىمذهبيرجحمما،الطهور

المسألة.

الماء،يوجدلمإذابالبيذالوضوءبجوازأفتىكما

شرعيةفىقومتنازعوقد،الترابعنيغنىرآهوكأنه

ذلكبأنالأوزاعىفأفتى،الفجرقبلالجمعةيومالغ!ل
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قبيلالمغتسللأن،الصوابإلىأقربقولوهو،يجزئ

.!ساعتينأوساعةبعدآخرغسلإلئيحتاجلاالفجر

المذاهب"نشأةعنكتابهفىتيمورأحمدقالوقد

الأوزاعىمذهبعلىكانبالشامالقفماءإن"."الأربعة

انتقلكما،بهفاستغنىالشافعىمذهبانتشرحتى

مذهبانتشرحتى،سنةأربعينقرابةالمغربإلىالمذهب

كتابفىالشافعىالإمامدونوقد،مقامهفقاممالك

مسائلمنحكاهفيمايوسفأبىعلىالأوزاعىرذ"الأم"

نرجعمابعضلديناأصبحوبذلك،حيفةأبىعنفقهية

الأوزاعى.فقهعلىالتعرففىإليه

مذهثوله،بالفضللهمعترف..سعدبنوالليث

علىيعملمنالتلاميذمنيجدلمولكن،بمصرنشره

إلىحفرحين-عنهاللهرضى-الشافعىقالحتى،نشره

منأفقهالليثإن":آرائهمنكتيرإلىواستمع،مصر

الحديت،فىكبيرمقاموله"،ضيعوهقومهولكن،مالك

وقد،وصحثبتماط!ءالقهرسولعنيروىكانحيث

الحديت،صحيح،العلمصحيح"الليث:أحمدالإمامقال

يسمىمنغالىوقد"،منهأثبتهومنقومهفىليس
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أسكتبمامالكعلىالليثتفضيلفىأيوببنسعيد

والليثمالكلولا":وهبابنوقال،لشذوذهعنه

".الأمةلهلكت

منومالكالليثبيندارفيماالقولأسلفناوقد

يكفىماوفيه،المدينةأهلعملحول،فقهيةنظرات

وحسن،تعليلهوصواب،تفكيرهفىالليثمنحىلإيضاح

حارب،الزواجمهورارتفاعفىالقومغلاوحين،احترازه

.مباهاةدونالقليلبجوازوأفتى،البادرةهذهالليث

قبل:منقلتوقد..الطبرىجريربابنهؤلاءونختم

فسرإذالفقهىمذهبهلإيضاحكافصللقرآنتفسيرهإن"

بعضولكن،الفقهيةنظرهوجهةيجلوبماالأحكامآيات

اختلاف"كتابهولهنادرمخطوطعلىعثرقدالففملاء

آراءتحملالفقهمسائلمنششىمسائلويتضمن"الفقهاء

والشافعى،،ومحمد،يوسفوأبى،حنيفةلأبىمختلفة

ثور،وأبى،والنخعى،ليلىأبىوابن،والأوزاعى،ومالك

وجهةمبينايناقشهاثم..وغيرهم،البصرىوالحسن

لمثلمجهولةآراءتفمنأنهالكتابهذاففلومن،نظره

تكنلم،والثورى،ليلىأبىوابن،والنخعى،ثورأبى

http://www.al-maktabeh.com،7-سريه!-.-



معرفةيريدلمنجدرلىةثروةفأضاف،قيمنمعروفة

ولمالعلميةآثارهمفقدتالذينالكبارهؤلاءاتجاهات

ماعلىيعقبماكثيراوكان،الأسماءترددغيريتبق

والصواب"قولهأوأبوجعفرقال:بقولهآرائهممنذكره

"لى:ويقولهذابمؤلفهيعتزالطبرىكانوقدعندنا"

"،واللطف،الاختلاف،فقيهعنهمايستغنىلاكتابان

.!؟إليهيهتدىفمن،مفقودايزاللااللطيفوكتاب

،الشرحمنمزيدإلىفيحتاج..الظاهرىالمذهبأما

كتبهوما،حزمابنكتبهفيماوزائعةمدونةأصولهلأن

.!وصاحباهالمذهبإماماوهما،قبلهمنداود

.-!1*ب.ص
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الشجا!ماالفقيه..حزب!ابق

+ا+

منرأيهفىصلابةأشدهومنالفقهاءفىيوجدلا

عنهاينافحالتىالقضيةيفحصكانفقد،حزمابن

وأقوالنفسهبينويزن،بهايقولأنقبلجيذافحمتا

قويابهاصدعبمحتهاآمنإذاحتى،مخالفيها

لاحق،أوسابقماءعالمإمامصرهبةتأخذهولا،مجلجلأ

لمأنهعليهأخذوقد،سواءعندهالأئمةمنفالجميع

بلالمضكور،جهادهمولهمالسابقينمنالأئمةيحترم

أما،صغاركتلاميذعهمويتحدصث،آراءهميسفهكان

وواجههم،نقدهمنحاميةناراأعلاهمفقدمعاصروه

وافتروا،وخاصموهعليهفتألبوااحتمالهيطيقوالمبما

سلسلةحياتهكانتكلهولهذا،يقللممماكثيراعليه

وإحراق،حريةومصادرةسجنبينوالنكباتالمحنمن

وأوقات،عينيهنورتحقيقهافىوبذلألفهاكتب

حريقاأشدكانبل،يستكنلمذلكمعوهو،راحته

.الأزماتوتوالىالأحداثتضافرعلىوالتهابا
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يندثركادأنبعدالظاهرىالمذهبأحياالذىوهو

ملامحهاتف!حتالكثيرةكتبهومن،الشرقفى

داودإلىالمذهبهذاتأسيسويرجع،سماتهوتعورفت

وتفقههـ،202سنةولدالذىالأصبهانىعلىابن

علىاعتمدثم،مؤيديهأقوىمنوكان،الشافعىبفقه

لدىيعهدلماتساغاروايتهفىاتسعالذىالحديت

حين،حنبلبنأحمدأمرمنكانماإلاالكبارالفقهاء

مجالسعقدوقد،إليهيسبقلممامسندهفىجمع

الشافعية،فقهاءكبارمعالفقهيةللمناظرات

الحجة،قوىأحوالهأكثرفىفكان،والمالكية،والحنفية

النصعندالظاهرىالوقوفعلىقائممذهبهلأن

علىيعتمدوكان،والحديثالقرآنمنالواضح

منكأصلالقياسرفضأنهإلاعليهويبنىالإجماع

فقدالمعارفمةمنبهؤوجهماومع،التشريعأصول

منكثيرلهتشيغإذمماتهوبعدحياتهفىمذهبهانتشر

منطقهوفصاحةجدالهشدةفىحاكوهالذينالتلاميذ

حتىالرابعالقرنفىوالمعةلثهرةذامذهبهكانوقد

أبىمذاهببعدالرابعكانإنه:المؤرخينبعضقال
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القرنهذافىأنههذاومعنى،فعىوالثومالكحنيفة

يرجعوقد،حنبلبنأحمدمذهبمنتأثيراأقوىكان

عاليةدرجةعلىيكونوالمأحمدأصحابأنإلىذلك

وابنداودعنعرفمانحوعلىوالمجالدةالمنا!!ةفى

داودبآراءيرحبلا-عنهاللهرضى-أحمدوكان،حزم

فىلقائهإلىسعىداودأنروىوقدابتداغا،ويعذها

فرفض،بلقائهيظفركىولدهعلىواحتال،منزله

مجالسيشجعلاكانوأحمد،جاءكماورذطه،أحمد

مقابلةيشألمفلذلك،المتشعبالجدلذاتالمناظرة

.داود

رحلوامنيدعلىالمذهبانتشرفقدالأندلسفىأما

بنسليمانبنمسعودومنهم،المغاربةمنالمشرقإلى

حركانوقد،حزملابنأستاذاكانالذىالخيارأبى

عنهوروى،حزمابنبهفأعجب،النظرواسع،التفكير

وقام،أستاذهالتلميذبرعأنيلبثولم،لديهماكل

حتىوقمغاودفغا،ومصاولةمنافحةمذهبهبرعاية

الصريح.المذهبلهذاالجليةالمرآةكتبهغذت

والدهكانإذالنعيمبيوتمنبيتفىحزمابننشأ

!+كأ-.-.:!
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إلىفدفعه،العلميةبتربيتهاهتموقد،الوزراءكبارمن

علىفقامالفاسىعلىبنالحسنأبىالأندلسعالم

علىالزمانجاروقد،سديذاتوجيقاالعلمىتوجيهه

للسجنوتعرضت،الرئاسةأسبابعنهافنزعتأسرته

بل،حزمابنعفدفىيفتلمماوذلك،والمصادرة

العلممجدأنآمنوكأنه،الدرسعلىانبهانجازاده

يكونأنعلىفحرص،الوزارةمجدمنوأدومأبقى

ألثرفمنللمجدطامخا،الفكرذوىرءوسمنرأستا

منيصدرهماكلفىعاليايدوىموتهوكان،أبوابه

كانإنه:حيانابنالأندلسمؤرخعنهقالوقد،أحكام

الحجاجوسيفلسانهوأن،الجندلصلثسامعهيصك

فىمبالغةكلعنيغنىوصفوهو،يفترقانلاصنوان

معارضيهمنرأىولعله،صولتهوحذةسطوتهقوة

ولايورىلاصريخاظاهريايكونأنفشاءودهاغمكرا

الحومةاشتعلتهناومن،يلاينولايخاشن،يكنى

المعارضين.وبينبينه

لاعلماخلوذاالرجللهذاشاء-وجلعز-اللةولعل

ممنالباحثينموردالباقيةكتبهظلتفقد،ينقطع
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فحين،العصرهذافىالاجتماعيةالحياةقضايايلتمسون

وحياالناسوظنه،الاجتماعىبالتكافليسمىمااشتهر

ابنكتبكانت،الإسلامتعاليمعميممنوهوأوروبيا

تالرسولوحديتالقرآننصوصعلىالمعتمدةحزم

جمعتإذ،التكافلهذاعنللمتحدثينالأولالمرجعهى

هذاظواهرعنالباحثينرغبةأشبعماالجريئةالآراءمن

حزمابنقالهوما،التراثكتبمنسئخلفيماالتكافل

بإصرارتحدثفقد،المجالهذافىالمعاصرونبهاستشهد

علىمقصوراليسوأنه،الأغنياءمالفىالفقراءحقعن

ماكلالأغياءمنتأخذأنالدولةعلىبل،وحدهاالزكاة

منالأغنياءعلى"وفرض:حزمابنقال،الفقراءبحقيفى

السلطانويجبرهم،بفقرائهميقومواأن،بلدكلأهل

يأكلونبمالهمفيقام،بهمالزكاةتقملمإن،ذلكعلى

والشتاء،للميفاللباسومن،منهلابدالذىالقوتمن

وعيونوالشمسالمطرمنيقيهموبمسكن،ذلكبمثل

-:تعالى-اللهلقولتنفيذا،المارة

تقرق!آاذلت!آ!يو

(83:مولرا)!هولمئتيل!آقةؤالب!يهينوؤاخقه
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فليعدظهرفضلمعهكان"من:ة--3الرسولوقول

بهفليعدزادفف!للهكانومن،لهظهرلامنعلىبه

".لهزادلامنعلى

يأكلأناضطرلمسلميحل"لا:قالحزمابنأنعلى

عنفضلفيهطعاقايجدوهو،خنزيرلحمأوميتة

الطعامصاحبعلىفرضتالأن،ذمىأو،لمسلمعاحبه

ولحمالميتةأكلإلىبمضطرفليس،الجائعإطعام

."الخنزير

يستطيعكيف:حزملابنيوجهالذىوالسؤال

إطعامه،علىالبخيلالشحيحيجبرأنالمسكينالجائع

نإ.!نجالأليمضعفهفىوالجائع،الباطشةقوتهفىوهو

وقمع،الجائعإغاثةفىالأمرصاحبةهناالدولة

.إالشحيح

علىالمتحاملونوجههمأخذإلىنشيرأنويهمنا

شارخا"الحمامة"طوقكتابتأليفهوهو،حزمابن

والاثتتانوالشوقبالحبالخاصةالمواقفبعض

أئمةلأن،الرجلبهيؤخذماهذافىوليس.!بالنساء

كتابفىالجوزىكابنفعلمافعلواالفقهاءأئمةمن

137
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"،المحبين"روضةكتابفىالقيموابن،"الهوى"ذم

أضيفوقد،"الزهرة"كتابفىالظاهرىداودوابن

يكتبهلمماالمكشوفةالقصصمن"الحمامة"طوقإلى

منتماقاخلتقدالكتابمنطبعاتأنبدليل،الإمام

هند"الحاجةحكايةمثلالمكشوفاللونهذا

دعاوقد،الكتابإلىإضافتهايرجحمماوأمثالها"،

والطفرالعفاف:مثلنبيلةصفاتإدىلأ(يرايز

كتاببذلكفكان،الحىالف!ميرومراقبةوالصدق

.هذاوحسبه،ومواعظأخلاق
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:فنقولالفقهىحزمابناتجاهإلىونعود

لابن"الأحكامأصولفىالإحكام)اكتابيقرأمنإن

فىقالفقد،مواربةدونالفقهىاتجاههيعرفحزم

فىالشرائعتلكأودعالقهإن":ملخصهماكتابهمقدمة

وسماهإيمانابتبليغهاللهرسولأمرالذىالكلام

وسماه-؟-3رسولهبهأنطقالذىالثلاموفى،قرآنا

هذينفىالشرائعتلكبتتبعوألزمنا،قرآنغيروحيا

:-وجلعز-اللهقالوقد،الكلامين

ؤأئزلم!آلرشئولىؤآطيئوأآدتةآظيفوأاتنؤأأ"لدينتأئها!!و

لريم!وليإبىبمئموآدزءلآإوةقرذلملثئفيتتزغئم!إيئجميتملأئيآ

!هوي!خيل!ووآوآدتيمابآتؤمنون

)النساء:95(

تكلممالكلجامعةفوجدناهاالآيةهذهفىفنظرنا

واختلفواعليهأجمعوامماآخرهمعنأولهمفيهالناس

وجل-عز-القهلثرعهاالتىوالعباداتالأحكاممنفيه

913--
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جامغاكتابنافكان،ذلكمنشىءعنهايشذلالهم

".الآيةبهذهالعملبيانفىكلهلذلك

قدحزمابنأننجدالمقدمةمننقلناهفيماوبالتأمل

الله،عندمنالمنزلالقرآنفىالشرعةالأدلةحصر

الذىوالإجماع،يخةترسولهبهنطقالذىوالكلام

الأمرأولىأنإذ،الأمرأولىطاعةبأنهالآيةعنهعبرت

يفهمونالذينالفقهاءولكنهم،الحكامهمليسواهنا

حزمابنفينكرهالقياسأما،يصدرونوعنه،الئهكلام

قامتذلكوبسبب،الشرعيةالأدلةمندليلأيعذهولا

مخالطيه.وبينبينهكثيرةمعارك

والسئتة،الكتابهماحزمابنعندالأحكاممدارإن

الأمرأولىلأن،بهعبرةلاهذينعنخرجوما

الكتابعنيخرجونلاالوصفبذلكالجديرين

بالقياسيعرففيمابالرأىالاجتهادأما.بحالوالسئئة

:يقول-وجلعز-اللةأنمنهالأمورلديهبدليلفليس

!هولثتئينتيهتنبآفيقرطتاقامال!

(83:نعاملأا)

لأ
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وجل-عز-اللهفإنللرأىمكانلديناكانولو

الكريمة،الآيةنفتهماوهو،الكتابفىفرطقديكون

العلمينزع"لا:!اللهرسولقولإلىينظروكذلك

العلماء،بموتالعلمينزعولكن،العلماءصدورمن

فأفتواجهالأرؤساءالناساتخذعالميبقلمفإذا

ابننظرفىيدلالحديثفهذاوضلوا"،فف!لوابالرأى

كما،الناسيهدىلاضلالبالرأىالإفتاءأنعلىحزم

"إنما-:عنهالله-رفىعمربقولحزمابناستشهد

كان-وجلعز-اللهلأنمصيبااللهرسولمنالرأىكان

عز-قولهأما"والتكففللظنمناهووإنما،يريه

وجل:

مه!لائقمرآتأؤليفآغتبروأ)

)الحثر:2(

الأحكامفىبالرأىالأخذعلىيدلمافيهفليس

الماضيةبالأحداثنعتبرأنفيهالذىبل،الفقهية

.الملكوتصاحببقدرةلنؤمنوالحافمرة

،بالرأىالقولتحريمفىأدلةمنحزمابنرآهماهذا

ا!41
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الآستاذوأوجز،الحاسمبمنطقهمالعلماءعارضهاوقد

الذىالرأىأنقررحين،منحاهعلىالردأبوزهرة

وجوهوكل،المصلحةأو،القياسهوالأصوليوناعتمده

بهماالأخذفىوليس،الأمرينهذينإلىترجعالرأى

القياسلأن،.--رشولهوسنةاللهكتابإلىالرجوعإلا

فىوالحكم،إليهماردهوبل،عنهمابعيذاليس

الرجوعفهووإذن،نظائرهافىالنصبهجاءبماالمسألة

فىوالأمر،عنهماخرونجاوليس،وال!مئنةالكتابإلى

إلئرجوعولكنه،القيودمنمجرذاليسالمصلحة

الاعتباربهذاوهى،الإسلامأقرهالذىالعامالجنس

عليهما.خروجاولشتوالسئنةالكتابإلىرجوع

جذتالذىالعصرهذاإلئحزمابنعالقلو:أقول

المدنية،وسائلوتعددتالعلميةالمكتشفاتفيه

عنلعدل،قيلمايعرفلمعهدإلىالمسلمونوانتقل

جاءوقد،منهامفرلاضرورةالقياسأنورأىرأيه

تتجدد،كثيرةفروعإليهاتنتمىالتىبالأصولالقرآن

قوله-منالمأخوذالمعنىوهذا،الزمنبمروروتتكاثر

:-تعالى

صبر---،---ء----?2
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فلألتتئءمنتكتبآقاقرطناق!هه

(83:نعاملأا)

لف!يقحزمابنعلىالنقدسهاميسلطونوالذين

ابتلىقدالرجلأنينسون،الحادالهجومفىخلقه

كتبهوتحرقويشرديسجنجعلته،كثيرةبمحن

حالةوتلك،الفكريةحريتهيفهموالممنبدسائس

مترفة،نشأةفىالتنعمعلىطبعمنأعصابلهاتربخ

منبألمرتهالحالتتقلبثم،الرفاهيةمنوظلءوارف

منالقولفىاشتطمهماوهو،النقيضإلىالنقيض

المحقى""كتابأصبحوقد،الإسلامفىالمجددينكبالي

كماإليهيستمعونالمعاصرينلفقهائنامورذا

والشافعىكمالكالبهارالأئمةآراءإلىيستمعون

عظمةعنينبئماانحلصةالآراءمنلهبل،حنيفةوأبى

إلىبهاوالارتفاعالإنسانيةالحياةاحترامفىالإسلام

بهذاغيرهلدىيوجدلاماوذلك،الكريمالمستوى

بعضتخفىشائبةتشوبهلاالذىالسافرالوفوح

.السطوعذاتالباهرةملامحه

الأستاذقولأقرأوأناالعجبكلعجبتلذلك

به!ي!-ص-اممر-ل!3
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بكتابهعنهحديثهخاتمةفىالصعيدىعبدالمتعال

:"الإسلامفى"المجددون

الوقوفيريد-تجديدههذايكونمنأنشك"ولا

مالقا!والردالرأىومهاجمةوال!ئئةالكتابعند

لا-المنحرفةالمذاهبوأصحابوالمرجئةالخوارجعلى

فىالمسلمونإليهيحتاجالذىالمجدديكونأنيصح

فىلابينهمالخلافأسبابوإزالة،حكمتهمجمع

فىإخواناايخلفونليكون،الأصولفىولاالفروع

."الإسلام

طوائفعنيكتبفالذى،لهموجبلاتسرعوهذا

بينمشروغانهجاينهجإئما،الناقدبقلمإسلامية

ومن،بابهفىرأستايكونأنذلكيمنعهولا،الباحثين

تجريحفىاشتطوإذا،الإسلامىالفقهفىالمجددينكبار

بهنربأوكناقطغا،عليهيح!سبممافهذا،الأئمةبعض

صارتالتىالنافعةالفقهيةآثارهيطمسلاولكنه،عنه

،نفاذةبصيرةعلىودتت،الإسلامىللتضريعمدذا

.!وثابمتطلعوروخ
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تيميةا!قد

-أ-

الإسلامىالتشريعفىالاجتهادخطواتيتابعلمنلابد

الدينى،عصرهزعيمكانفقد،تيميةابنيذكرأن

معا،والدينىالسياسىالصعيدينعلىالموقفورجل

أوجزولعلى،المؤلفهذاغيرفىكثيراعنهتحدثتوقد

كتبت.مابعضهنا

مختلفةبطوائفيزخرتيميةابنعهدفىالمجتمعكان

ماإلىبهايرجعون،والمذاهبالآراءأعحابمن

روحعنالبعدكلبعيدةوهى،الشريعةمنيفهمونه

ف!الةمبتدعاتإلىالعامةويسوقون،الإسلام

فرأىحولهفنإلىالإمامنظروقد.مريضةوانحرافات

فىوالانحراف،الدينفهمفىالحطأمنئزعجهما

الباطل،معوالتكتل،التطبيقفىوالتزفت،السلوك

أطوادإلىالهادمبمعولهوتعرض،الجهادعلىقصقم

والضيقالغفلةمنالراسخثباتهاتستمدراسخة

آذنحتىوهناكهنابمعولهيفرببرحوما،والتعت
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.بالنجاحجهاده

إلىبهوالدهورحلهـ،661سنةبحرانالإمامولد

شاقةمطاردةبعددمضقفنزلواالتتارهجومعندالشام

التاريخليسخلالمباركةالأسرةمنهاتنجوأناللهشاء

الفقهذرسوقد،ضياءمنصبأحرفالإنسانهذابصمات

فتهيأنبوغهوظهرشيوخهأعظمعلىبدمشقالحنبلى

ذاكإذشيوخهوكل،العشرينيبلغأنقبلللتدريس

حلقتهعلىالجماهيروإقبال،صيتهلامتداديعجبون

وذوو،العصرأساتذةوهم،يعهدلمنحوعلىالدراسية

تضاربفىالقوموكالط،والتعليمالإرشادفىالأمر

شعبذاتصشيعةمنالمتكلمينطوائفتعددتإذجدلى

ومجسمة،أشاعرةومن،ومعطلةجهميةومن،وفرق

ومن،الدينسمتعنسلوكهافىتبتعدصوفيةومن

للمتربصين،جواسيسوهمبالإسلاميتظاهرونأعداء

ذإ،هادئاالنقالقيكنولمفرحونلديهمبماحزبوكل

وكأن،باسمهيشغبمنالأنصارمنحولهنفرصكلجمع

منتكنلمالنقاشأدواتأنعلى،حربيةمعركةالنقاش

يؤولفريقكلأخذإذ،الحاسموالمنطق،الفاصلالنص
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منبهتنطقمالاإلىويحققها،هواهوفقالكتابآيات

ويرمى،المكذوبةالأحاديثفيخترعويزيد،الرأى

مخالفكلويعتبر،الصوابإلىأرشدهإذاغيرهبالكفر

الإسلامأعداءوهم،والصليبيينالتتارمنعليهشرا

.المجاهرون

كتبفىالصحيحالفقهإلىترجعأنأردتوإذا

فلن،انحتلفةالشيوخمنكثيردرولووفى،القوم

تتم!مئكهامدةجامدةالفقهفكتب،شىءفىتتعرفها

أكثرهافىوهىمغزاهإلىنظردونحولهوتدورباللفظ

واحد،موقففىواحدقلغكتبهاكأئمامتشابهة

الضمائر،وعودالألفاظشرحفىمطيلإماوالمؤلف

يجعلموجزوإما،بالتركيبمتعلقايظنهماواختراع

كثيرآأننفسهفىويقدر،مرادعنيفصحلامتناالكلام

بالأحاجى!الملىءمتنهشرحعلىسيتلهفونالشراحمن

يدرسوالمقومإلىطوائفهالجأتفقدالمتصوفةأما

اللبالرفىالتقاليدمنبمخرقاتاكتفواوإنما،الذين

تسدطوائفالطرقاتفىالعامةواجتماع،والذكر

هؤلاءكبارمنمتحدثولكل،قصدماغيرإلىالطريق
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يحدثونمنهموالكبار،تفهملابألغازتموجشطحات

الوجودووحدةوالحلولالاتحادوعناللهرؤيةعنالعامة

اشتذالكلاماستغلقوكلما،أنفسهميفهمونهلابما

تنصبوقد،متشنجةالأصواتوعلت،والهيامالجذب

فلا،مجذوبمنكاذبةصيحةإثرتلقائياالذكرحفلة

بلملكوتهفىالتأملإلىيدعوبخشوعاللهيذكر

قيللأناسقبورفأكثرهاالمساجدأما!وطبولبرقصات

تاريخهمعلىيقفأندون،المالحينكبارمنإنهم

مريضفهذا،للائذينملجأهؤلاءقبورصارتوقد،أحد

ينزلشبمالالدينقفاغيلتمسومدين،الضفاءيطلب

يرجووهذا،الضريحعاحبمنصبطلبالسماءمنعليه

وأ،ابنتهازواجتلتمسوتلك.كبيرامنصباينالأن

لكفيوكل،تلدلمعاقرآكانتإذاالعقممنإنقاذها

وبعض،الطريقشيوخمنالكبارعليهيوافقشائع

!!بهأمرقدالإسلامىالدينوكأن،الفقهاءمنالضيوخ

هواء،اختناقهيبددلاوكدر،شمستضيئهلامظلمأفق

ثبتتوقد،الظلماتهذهيزيح،قائدمصلحمنولابد

حدجاوزدينىصولممت،رنانةأسماءذاتأصنامبرعاية
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شجاعفقيهغيرالموقفلهذاومنالتأثيرفىالسحر

ابنغيرذلكيكنولم،الحجةقوى،البصيرةنيرالرأى

فىووقف،صابرةبقوةالمتلاطمالتيارنجانجهفقد،تيمية

رايةتحتحنبلبنأحمدشعلةليرفع،المزدحمالطريق

.والكتابالسنة

وكما،وقبلتهتيميةابنوجهةهما،والكتابالسنة

التأويل،عنونجغدالتنزيهسبلحنبلبنأحمدسلك

قبولفىالسلفمذهبفذهب،مسلكهتيمةابنسلك

معينهإلىالدينىبالوعظوعادجاءتكماالنصوص

العامةوأضاليل،الضيوخخرافاتعنبعيدآالصافى

الضركظلماتإلىالجهلةيقودونمنبضراوةوواجه

العمائم،لبسواوإنمثلهمجهالذلكفىوهم،والمروق

يثورأنوطبيعى!العصىوحملوا،بالطيالسوازدانوا

منو!همالجريئةالدعوةصاحبعلىالمرتزقةهؤلاء

رئيسلدىالبالغةالحظوةيبلغمنبل،بالسلطانيلوذ

منبهيقولفيماتيميةابنمحاكمةعلىفيعمل،الدولة

وتعقد،الاجتماعىمركزهعلىخطرايعذهإصلاح

الباطلعوتويعلو،الاتهاماتوتتنؤع،المحاكمات
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وتكون،نفسهعنيدافعحينتيميةابنشيلمعترضآ

يحكمإذ،قبلمنمدبرةلأنها،مفهومةالنتيجة

ايهمعلىوالقاهرةدمشقفىمختلفةمراتبالسجن

صداهالتحدثالباطلةالاتهاماتبضتىوئرمى،المظلوم

يكونوقد!الإصلاحىمذهبهعنفينصرفونالعامةلدى

صفهفىبالوقوفوسارع،نصرتهحاولمنالعلماءفى

تبددقدصوتهولكن،واحدملتقىفىمعهأتهوأعلن

لليلولابدالمتكاثفالدجىفىالنجمبريقينطفىءكما

سجنه،فىالإمامماتأنبعد!؟متىولكن!ينجلىأن

عليه!النوادبوقامت

مستوىفيهانخفضعصرفىتيميةابنعاشوقد

الفقهاءكتبأكثرفكانت،قبلهعماالفقهىالتأليف

تأخذلممكتزةوتعريفات،دقيقةاصطلاحاتذات

علىوقفاقراءتهاأصبحتوبذلك،الإيفاحفىحقها

حاجةفىهؤلاءإنبل،وحدهمالفقهطلبةمنالدارسين

الضمائر،مرجعويحددالغوامضيفحئرشارحلثيخإلى

والحواشىالشروحبهقامتمماالمحترزاتويخرج

عنبعيدةتيميةابنمؤلفاتأكثرفجاءت،والتقارير
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،المشرقالبيانأساليبمنتحملفبماالغموهذا

ترحيبوموضع،الفقهلقارىءجذبمعدرفصارت

منالنمطهذايعجبولم!معاوالتلاميذالعلماءلدى

ينقدونفأخذوا،التقليديةالطريقةعلىمؤلفاتهمكتبوا

ذلكفىوهمكتابةلاخطابةويعدونه،الإمامأسلوب

ابنكتبفأحفتالأياممضتوقد،فقسطينغيرظالمون

الأسلوبىنهجهفىواحتذاه،الصدارةمحلتيمية

سائغةالفقهيةمؤلفاتهفكانت،القيمابنتلميذه

الفقهفىكتبوامناحتذاهاولو،المنهلصافية،الورود

كثير.خيرإلىلاهتدوا،المتأخرةالعصورفى
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ي!
أ!!هـ

تيميةابنمنحىعننتحدثأنالعجالاتهذهفىويهمنا

درسمجتهدأولبالتقليدالمشتهرعصرهفىكانإذ،الفقهى

العلاجيتطلبماالأوجاعمنورأى،المجتمعمشكلات

منوصادف،بالدليلالمؤيدبرأيهفجهر،الحاسمالتضريعى

أدلته،وصلابة،حجتهلقوةبهيعبأمالمالمتربصةالاعترافمات

التىعولالأفإنحنبلابنمذهبإلىيرجعالرجلكانوإذا

وهىالذائعالاشتهارذاتأحمدأصولهىعليهاارتكز

المتواترةالسنة،أنواعثلاثةالسنةجعلوقد،والسنةالكتاب

تفسرلاالتىوالسنة،ظاهرهتخالفولاالقرآنئفسرالتى

،القرآنظاهريخالفلاجديدبحكمجاءتولكنها،القرآن

الثالثالنوعأما،حجةأنهمافىخلافلاالنوعانوهذان

عنالثقاتبرواياتوصلتالتىالآحادأحاديتوهو

والقياسالإجماععلىبهاالعملتقديميجبوهذه،الثقالت

المصادر!منيليهماوما

عليهالذىالإجماعبهمراذاالإجماعهوالأصولوثالث

عليهكانماأما،الصحابةعليهكانوماالمسلمينعامةاتفاق
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سندصمنحجةيعدالذىللإجماعولابد،متعذرفالعلمغيرهم

بالإجماعفيستدلالنصيخفىقدولكن.النصوصمن

عليه.

شريعةبهجاءتماتيميةابنعندوهوالقياسهووالرابع

الذىالمثيلعلىئعهدلمالذىالمثيلفيقاس،ورسولهالله

فيهما.العلةلاتفاق،قبلمنعهد

لمفيماالأصلعلىالبقاءومعناه،الاشصحابوالخام!ر

.بالضرعانتفاؤهأوثبوتهيعلم

الفعلأنالمجتهديرىأنوهى،المرسلةالمصالحوالسادس

وفيها،ينفيهماالضرعفىوليس،الراجحةالمنفعةيجل!

ذاتتكونماأحوالهامنالإماموارتضى،الفقهاءبينخلاف

بمالهاالمثيلوأجاد،بأحدضرراتلحقأندونحقيقىنفع

يعنيه.

تعريفهافىاجتهدوقد،الذرائعمنالأصولمنوالسابع

دونإليهانضيرأنواعثلاثةإلىوقسمها،خاصاتعريفا

تفصيل.

عنكتابهفىالصالحأحمدبنمحمدالدكتورأحسنوقد

:العنواناتهذهتحملفصولعدةكتبحينتيميةابن
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بها.انفردالتىالإسلاملشيخالفقهيةالاجتهادات(1)

الأربعة.للمذاهبانحالفةالاجتهادات(2)

.الفقهاءلجمهورانحالفةالاجتهادات(3)

ذلكوكان،بموضوعهتتعلقأحكامافصلكلفىوذكر

لتحديدكافيامركزاعملاصالحبنمحمدالدكتورمن

العناصريقذمأنهكما،الإماملدىالفقهىالاجتهادمناحى

الاجتهادهذاعنتتحدثعلميةرسالةلوضعالكافية

الموافقةالاجتهاداتعنفصلاإليهاأضافوقد،المتوثب

لبعضالموافقةالاجتهاداتعنثانياوفصلا،الحنفىللمذهب

مذاهببينالمتوسطةالاجتهاداتعنثالثاوفصلا،الفقهاء

تجعل،شافيةمقارنةلدراسةالنظرتهيىءوكلها،الفقهاء

التشريع.دنيافىالشوامخالقممبينقمةالإمام

شيخبهاانفردالتىالاجتهاداتلبعضالمثلونفرب

مافنذكرالضوءعليهيسلطأنيجبماأوللأنهاالإسلام

الحظرإلابهيقصدلاشرطعلىالطلاقتعليقأنمنقرزه

المصرىالقانونبهأخذماوهو،الطلاقبهيقعلاوالمنع

المحاكمسارتوعليه،9291سنةالصادرالأسرةلتنظيم

المعقق،الطلاقبهذاعئمقدالحطرلأن،الآنإلىالشرعية
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إنقاذافكان،بوقوعهيحكملمإذابالتشردالأسروفددت

بالطلاقحلفحينمأزقفىوليهاأوقعهاحائرةلأسركبيرا

لاالوقوعفىالأخرىالمذاهببآراءيتمسكونوالذين،المعفق

يجبماإلىالنظريغفلونبلالنار،مشبوبخطرايعالجون

تنحلحين،الموبقالتضردمنوحمايتهمالأطفالرعايةمن

زوجإلىالأموتذهب،الخلقىالتزامهالأبويفقد،الأسرة

جديد.

فىالمجموعةالثلاثطلاقبأنالإمامحكمالوادىهذاومن

ثلاثالطلاقهذاوقوعلأن،واحدةطلقةيقع،واحدطهر

يترتبماعليهويترتب،السريعالانفصاليوجب،طلقات

قبل.منإليهأشرنامماالمعفقالطلاقوقوععلى

مناحىمنمنحىلكلاستشهدنالوالقولبناويطول

العناوينإلىبالإشارةفنكتفى،للإمامالفقهىالاجتهاد

رائعةفتوىتقريرأغفلأنأستطيعلاأنىغير،فحسب

لدىالخاصتقديرهالهاكانالرشوةفىالإمامعنصدرت

يتولىلمنالهديةحكيمفىذكرفقد،الدقيقالنظرأصحاب

هؤلاء،منلواحدشيئآأهدىمنأنالعامةالأعمالمنعملا

لهوالمهدىالمهدىعلىحراماذلككان،لهيحقلامالينال
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الله"لعنغفسةاللهرسولفيهاقالالتىالرش!وةمنوهى

والمرتشى"الراشى

حقهليعطيهأو،عنهظلمهليكف،ذلكفعلمنأما

للدافعوجازالآخذعلىحراماتكونالهديةفهذه،الواجب

لأحدهملأعطى"إنى:!!النبىقالكما،يدفعهاأنفيها

فلم،اللهرسوليا:قيل،يتأتطهانارابهافيخرجالهدية

."البخللىاللهويأبى،يسألونىأنإلآيأبون:قال؟تعطيهم

لممنعجبوهو.الأمرلهذاالناسبعضيعجبوقد

الحقيمنعونرؤساءلدىالضمائروفسادالذمتغيريشهد

يملأبماترضئاهمإذاإلأ،يستحقلملمنويعطونه،أصحابه

لماالاحتياجأشدفىالراشىيكونوقد،الرلثىمنعيونهم

إلاإليهيصلولن،،حقهإلىيصلأنيرجوولكنه،بهيرشو

الطريق.بهذا

وهورسائلهأكثرألفتيميةابنالإمامأنإلىأشيرأنبقى

عنليجيبفراغهفرص!ةينتهزكانإذالمتكرر،سجنهفى

منعنهايجيب،الآفاقلثشىمنإليهالواردةالفقهيةالأسئلة

فىيملكلالأنه،يديهفىكتابإلىرجوعدون،صدرهغيب

مؤيدةالإجابةتجىءذلكومع،ماعلميامصدراالسجن
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قدوكئها،الفقهاءمنالسابقينوأقوالوالأحاديتبالنصوص

كتابمنيقرأوكأنهبهاوفاض،فؤادهفىالشيخوعاها

سخلهواقعولكنه،هذاالناسبعضيستنكروقدمسطور،

أئهخصومهورأى،عليهالأسئلةتكاثرتوحين،مشاهدوه

يصلأنفمنعواالأمرأولىإلىسعوا،للفتوىيتصدرلايزال

لمئاتوعاءصدرهجعلتالتىهذهمقدرةفأى،سؤالأىإليه

الأسفار؟
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الشيعةمذاهب

متسلسلتاريخلهايكونأنالشيعةمذاهبحقمن

لأنالسنةأهلمذاهبإيضاحفىقذمتمانحوعلى

آراؤهمولهم،بحقالإمامةمرتبةنجلغوامجتهدينمنهم

أهلمنانحلصونالكبارببعضهاأخذالتىالسابقة

هؤلاءعنئرضينىماكتابةمنأتمكنولم،السنة

ل!ستإذالفقهيةآثارهمعلىاطلاعىلقفة،الأعلام

خطواتأنأعلمولكنى،المجالهذافىمتخمئصا

تدريسالأزهرقررحينالمنحىهذافىبدأتقدمحمودة

أهلمذاهبمعمقارنةدراسةوالإماميةالزيديةآراء

الفقهية،سعة!للدراسةمصدرالقرارهذافكان،السنة

غيريحسنونلاالذينالسطحيينبعضعارضهوقد

بأقوالواستدئوا،موجبمادونوالصخباللجاج

الضيعةعنمؤلفاتهمفىالمتسرعينبعضكتهامريضة

بعضبأنعليهمردودوهذا،الستىللفقهمغمزآتحمل

شتىمغامزيحملمامؤلفاتهمفىكتبوالديناالمتسرعين

ليسواوهؤلاءوأولئك،الكبارولأعلامهالشيعىللفقه

158http://www.al-maktabeh.com



منيؤخذأنيجبولاالنزيهالعلمىالبحثمستوىفى

الناسفىطائفةفلكل.الحقيقةلآلاءيطمسماترهاتهم

الأغرار.يفعلهبماالكثرةتؤاخذولا،وذيولرءوس

عبدالمجيدالشيخالأكبرالإمامأنالمناسبةبهذهوأذكر

الأولبالعددنضروقد)فيهقالللناسبياناأصدرسليم

:(ام949سنةينايرالإسلامرسالةمجلةمن

هذهمنتخفمتإذاإلاتصلحلنالأمةهذه"إن

،الإيمانوحقائق،الدينأصولحولواتحدت،الفرقة

الحجةمادامتللخلافاتذلكوراءفيماصدرهاووسعت

الحكم.هماوالبرهان

عهد،للعلمطلبناأيامعلىالأزهرفىأدركناولقد

نحياأنأراداللهولكن،للمذاهبوالتعصبالانقسام

أوبائهمنالأزهروتطقر،العهدهذازوالنشهدحتى

والمالكىوالشافعىالحنفىنرىفأصبحنا،وأوضاره

وشرعتهم،الحقوجهتهم،متصافينإخواناوالحنبلى

مذهبهيخالفمنالعلماءمننرىأعمبحنابل،الدليل

علىعندهالدليللقيام،أحكامهفىعليهدرجالذى

الحكومةفىبالإفتاءقيامىمذةجربتوقد،خلافه

915يل
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تلقىعلىعاما-عضرينمنأكثر-وهىوالأزهر

بالقبولالمشهورةالأربعةغيرمنولوالإسلاميةالمذاهب

مع،راجحالدىوبرهانها،واضحاعندىدليلهامادام

المذهب.حنفىأنى

مثلعلىالعلماءمنغيرىوجرىجريتكما

الأحوالقوانينمنفيهالافتاءأووضعهفىاشتركناما

هوفيهاالرسمىالمذهبأنمع،مصرفىالشخمية

لجنةفىنسيرنفسهاالطريقةوعلى،الحنفىالمذهب

منطائفةوتفثمبرئاستهاأشرفالتىبالأزهرالفتوى

منالمسلمينبرأقداللهكانفإذا،الأربعةالمذاهبعلماء

عهدإلىعليهمتسيطركانتالتىالمذهبيةالنعرةهذه

مايزيلأنلنرجوفإننا،الإسلامىالفقهأمرفىقريب

التىالأمورفىونزاعفرقةمنالمسلمينطوائفبينبقى

كمايعودواحتى،العلميفيدقاطعبرهانعليهايقملم

".واحدةأقةكانوا

الأئمةلدىملموسصدىالأكبرالإماملبيانوكان

لآالحسينمحمد)العلامةالكبيرالأستاذفكتبالشيعة

بالعددئشر،كلامهعلىبهيعقببحثآالغطاء(كاشف
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(9491سنةيوليو)الإسلامرسالةمجلةمنالتالى

منذكرتهماالشيخكلاممننقلمابعديقولوفيه

قبل:

فغلقآالزاعمونزعمهلماالمبينالفتحلهوهذاإلط"ألا

ذلكأعرفكنتولقدالاجتهاد-البابإغلاق-يريد

إخوانهمنعالحفريقوفى،الجليلالأستاذفف!يلةفى

يجبوالأملالفرحمننشوةولكن،الأزهريينالعلماء

العالمهذابلسانهذالإعلان،مسلمكلقلبتغمرأن

مرةللناسأعلنهأنإلايسعنىولا،المسئولالكبير

الإعجابشديدمعوأصحابهللشيخأوجهوأن.أخرى

".العالمينربللهوالحمدالتحياتأكرم

لمنتصذىفقدالمدنىمحمدمحمدالكبيرالأستاذأما

دراسةالسنىالمذهبمعالشيعىالمذهبدراسةينقدون

بتاريخالأزهرمجلةنضرتهضافمقالفىفقال،مقارنة

:أم959سنةديسمبر

لا،البحثإلالههدفلاالذىالمنصفالفقيه"إن

المسألةفىمامجتهدقالهقولعنالطرفيغف!أنيسعه

وأكتابمنقطعيانمئايصادملامادام،يبحثهاالتى
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هذايكونفلقد،دليلةعنيعرضأنيسعهولا،سنة

نألنفسهارتضىباحثافقيهاأدطولو،سليماالدليل

اللهقالالذينمنلكان،غيرهقولعنالنظريغض

فيهم:

اإآتهثمآ!ال!

تهزسايتمتتغمثصونلآجينآعهصمدورهؤييتتمتخفوأتثنون

!هولضاورآالئلجربذإئبمايغينونومايميزوئماتغقم

(5:هودأ

فاسدامنهجاإلايكونلاحينئذمنهجهأنولاشك

العلماء.منبهمعتدغير

المقارنالفقهتدريسمنهج-المنهجهذااستقامةوأما

ينبفىلا،واحدةأمهالمسلمينفلأن.وسنياشيعيا

إلىمنهمفريقكلينظرأنينبغىبل،بينهمالتفريق

علىمتعاونونأخوةجميعآأنهمعلىالآخرالفريق

كانإذاإلأذلكي!تقيمولا،بهوالعمل،الحقمعرفة

والأصول،الواحدالدينوأهل،جميعاالقبلةأهل

الدائرةفىمادامتبآرائهمالإدلاءفىأحرارآالمضتركة

السنةبينفرقلاإنهقبلمنقلناوقد،الإسلامية

!!62\ء
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".الدينأصولمنجوهرىأصلفىوالزيديةوالإمامية

قرزهماهومعدودةسطورفىالمدنىالأستاذقررهوما

كبيرينكتابينفىزهرةأبومحمدالكبيرالأستاذ

.الصادقجعفرالإماموفقه،زيدالإمامفقهعنحافلين

العلياالدراساتلطلابيدرسالكبيرالأستاذكانوقد

الفقهاءأئمةعليهااعتمدالتىالأصولالحقوقبكلية

حنيفة،أبيعنممتازةكتبآفأصدر،الفقهيةمذاهبهمفى

وابن،حزموابن،حنبلوابن،والشافعى،ومالك

زيد،الإمامعنالرائعينبكتابيهذلكأعقبثم،تيمية

كليةفىلطلابهأتاحوبذلكالصادقجعفروالإمام

نحوعلىوالشيعةالسنةأهلبمذاهبيلمواأنالحقوق

الفقهحديتيسلسلمنأجدولعلى!فياضمتسع

ويشفى،الغلةيروىتسلسلااطرادص،فىالشيعى

.لصدورا
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الصثوفىبعلى

وأثقلها،العصورأزهىكانالأئمةعصرأنننكرلا

منالمرجوكانوقد،الإسلامىالفقهميزانفىوزنا

المستقل،الاجتهادفىنهجهمينهجواأنتلاميذهم

ولكنمدا،،أقصىإلىمطرداالفقهىالإبداعفيظل

عصربأدطسلم-من-إلاالناسغمرشائعااعتقادا

منيجيئؤنمنوأن-الغايةعلىأوفىقدالأئمة

الاستقلالفىنهجهمينهجواأنلهمليسبعدهم

ذلكومعنى-فلكهمفىيدورواأنعليهمبل،الفكرى

ومالك،،حنيفةأبى:أمثالمنالمطلقالمجتهدأن

ولكن.تماماوجودهتعذرقدحنبلوابن،والشافعى

الاجتهادلهيحقالذىهو،معينبمذهبالمقيدابختهد

قوئمأنكرلذلك،بهيلوذالذىإمامهقررهماحدودفى

مذهب،صاحبيكونأنالطبرىجريرابنعلى

الأربعةمستوىإلىيرتفعلاالفقهىاجتهادهوعذوا

أبىالكبيرالإماممعالموقفهوهذاكانوإذا،الكبار

دونه؟منمعالأمريكونفكيفجعفر
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يرجعالتشريعىالازدهارعهدفىالإمامكانلقد

ويتناقش،وضوحفىرأيهويعلن،والسنةالكتابإلى

نأولهم.الأحكاممنإليهانتهىفيماتلاميذهمع

مجالاوجدواإذاالحريةمنلهميتاحمابأوسعيخالفوه

إنهبل،يقولونماإلىيرجعوأستاذهم.للخلاف

لديهتكنلمجديدةأدلةلظهورأحيانآقرزهعمايرجع

أما،ذلكفىمعابةيجدولا،السابقالحكمقررحين

يوضحأنقصاراهكانفقدالأئمةعصرتلافيماالفقيه

لاولكنه،الدليليذكروأن،يعلتهوأن،إمامهرأى

هنانذكرأنالإنصافومن،مخالفتهعلىالجرأةيجد

نأبعدهؤلاءشأنفىالسايسمحمدالأستاذقالهما

يحاولوالموأنهم،أئمتهمأقوالعندوقوفهمذكر

شىء:فىتجاوزها

شأنهميرفعما،الأعمالجليلمنلهمكان"لقد

بينورجحوا،الآثاربجمعقاموافإنهم،قدرهمويعلى

منواستخرجوا،الأحكامبتلكوخرجوا،الروايات

التى،وقواعدهاأئمتهمأصولوالفروعالمسائلشتى

الحجاجمعمعاوخاضوا،فتاواهمعليهابنوا
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والحجج،الناصعةبالبراهينفيهاوأدلوا،والمناظرة

أحكامفيهاجمعواالخلافاتفىكتباوألفوا،الدامغة

ودغمه،إمامهمذهبفقيهكلونصر،وأدلتهمالأئمة

وخفاء،لبسكلبذلكوأزالوا،مخالفيهأدلةوزيف

نص،!هالأئمتهميكنلم،كثيرةمسائلفىوأفتوا

ترجيحفىالنظرمنبهقاموابماللمذهبمكفلونفهم

مسالكعلىوالتنبيه،عليهاوالتخريج،الأقوال

علىالفروعتنزيلوبيان،الأدلةومدارك،التعليل

بعضومقابلةالمطلقوتقييدالمشكلوإيضاح،الأعمول

ضعيفها".منقويهاتميزفىوالنظر،ببعضالأقوال

يقالماوأكملأوفىهوالسايسالأستاذقالهوما

وحاولوامذاهبهمخدودفىاجتهدواالذينهؤلاءعن

ولكثهم،البراهينومختلف،الأدلةبشتىتأكيدها

إلىيدفعهمالاستقلالمننوعإلىحاجةفىكانوا

،العظامأئمتهمقواعدمنألفوهماغيرجديدةآفاق

منبهيجدعصروكل،مستمرتفيرفىالعلملأن

النظرمنيقفقدجديدانظرآيتطفبماالأحداث

منزلةأنالظنوأكبر،انحالفمنانحالفموقفالسابق
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بحيثالقومنفوسفىتج!ثدتقدالكبارالأربعةالأئمة

الأئمة-أنمع،الأحكامبعضفىتجاوزهادونحالت

يدرلمالفقهيةأحكامهمقررواحين-اللهرحمهم

بهيتقيدمذهبصاحبيكونأنأحدهمبخاطر

إلىالناسيرشدأنبنفسهجالماكلبل،الناس

،استطاعماقدرإيضاحهافىاجتهدقددينيةأحكام

إماقاالموطأمنيجعلأنالرشيدهرونحاولوقد

مالكيضأفلم،أمرفىيخالفونهولاالناسبهيقتدى

منوجدتقدالنائيةالبلادبأنواعتذر،ذلكيتمأن

حكمهلهمنإليهاانتقلواالذيناللهرسولصحابة

لديهيكونوربما،اللهرسولعنسمعهالذىالفقهى

ماوفقبلدكلفىالأمريتركأنفيجب،أسمعهمالم

الفقهاءهؤلاءالتزامكانلقد،السابقونإليههداه

ولاالاجتهادبابلإغلاقالدواعىأقوىأئمتهمبآراء

المطلقالاجتهادمرتبةبلغواقدعظاماأئمةأنأنكر

وابن،عبدالسلامبنوالعز،حزموابن،تيميةكابن

التشريع.مؤرخوعنهمتحدثممنوغيرهم،العيددقيق

الأربعةبلغهماالدوىمنيبلغوالمهؤلاءولكن
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أكثرفىالعمليةدائرتهمفىاجتهدمنومنهم،الكبار

حينالحكاممنالأمرولاةولعل،أحكاممنإليهاتجهما

رأيناكمامعينامذهبايتبعبلدكلفىالقضاءجعلوا

قدالبلادمنوغيرها،وخراسان،وبغداد،الأندلسفى

علىأوجواإذالاجتهادحركةتجميدفىبذلكأسهموا

إدطبل،حددوهالذىالمذهببأحكاميفتىأنقاضكل

قاضكليحكمأربعةالقفاةجعلحينبيبرسالظاهر

أشعلكما،الاجتهادقيودمنزادقد،مذهبهبمقتفى

فىمنافسةتكنولم،المذاهبعلماءبينالمنافسةنار

كسبفىكانتبلالمنتظركانكماالعلمقضايا

الصيت!وامتداد،المناصبوجلبالوظائف

علىفغطى،العثمانىالعهدوجاءالأيامدارتثم

إلىالفقهيةالأبوابفىالمؤلفونتحؤلإذ،اجتهادكل

وأصبح،الشروحعلىالتقاريركتابةثمالمتونشرح

نشروقدتقرأتكادلارموزآأحوالهأكثرفىالكتاب

الكتبلهذهمختلفةنماذجالخف!رىمحمدالأستاذ

التشريعتاريخ)كتابفىالمظلمالإلغازذاتالفقية

بصددها:ليقول(الإسلامى
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تحؤلضعيفةعندهمالعربيةالسليقةكانت"ولما

يكتبلمالمؤلففكأنالألغازيشبهماإلىالكلام

يكتبلمانهأقولوأنا"ليجمعبلليفهمكتابه

سيقومطرازهمنآخرعالمابأدطليتباهىولكن،ليجمع

قويم!وجهعلىيضرحهاوليته!معمياتهبشرح

واشرأبت،الفقهىالتأليفعلىالجمودسيطرلقد

جديد.عهدإلىالأذهان
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الأجتهافىإلى

قبيلمنالآنالاجتهادوجوبعنالحديثأصبح

مننجذفيمافعلاموجودالاجتهادلألط،الحاصلتحصيل

شهاداتبشأنأحكامصدرتوقد،الحياةشئون

آخر،جسمفىلتحلالأعفماءونزعوالتأمينالاستثمار

نستطيعلامما،والفبنالدموبنوك،الطبىوالتشريح

طريقعنالأحكامهذهمثلصئدورولولا،حم!ره

نرىنزالماذلكومع،الناسأمورلوقفت،الاجتهاد

فتحاويعذونهالتجديدطريقفىيقفونالجامدينبعض

قبل.منأوصدكماالآنيوصدأنيجبلبابص

،مقفدونعلماءقبلمنالاجتهادبابأوصدواوالذين

كتبعلىجمدواوقد،برأىيستقلواأنيستطيعونلا

جميعقرءواإئهمأقوللا،أيديهمبينالتىالمذاهب

منيدهفىوقعبمافقيهكلاكتفىبل،المذاهبكتب

أشهرومن،سواهايقرأأندونلهاوتعمئبإمامهكتب

وزعم،بقسوةالاجتهادحاربالذىالصلاحابنهؤلاء

إلىيفضىباطلالحكمفىالأربعةالمذاهبتعذىأن
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لقصولي،رأيهرددوامنالأنصارمنحولهوجمع،الفلال

منالرأىهذاصدورأنوالغريب،التفكيرفىلحقهم

نأذلكوتعليل.الالتفاتهذالهيكونفقفدفقيه

،استنباطقوةإلىويحتاج،مشقةيتطقبالاجتهاد

نفوسهميعفوأنيريدونوهؤلاء،عقلورجاحة

المذهبوكتب،الاجتهادوفيم،جهدكلمنوعقولهم

يقفونولكنهم.يريدونمامنهايلتقطونأمامهم

المذهب،كتبفىالأحكاممنيأتمالمأمامجامدين

إلىيدعوأنقبلالأسفإلىيدعوالشائنالجمودوهذا

.الاستنكار

الأحاديتعلىالحكمفىوقفقدالصلاحابنأنعلى

بمافأفتى،الفقهىالتجديدعلىالحكممنموقفهالنبوية

فىيوجدلاحديثكلبأنجزمحينالحقجاوز

الكتبفىصحتهعلىمنصوصآيكونولاالصحيحين

الاستشهادبذلكومنع،عليهالاعتماديجوزلاالمعتمدة

التابعونونقلها.الصحابةكباررواهاجليلةبأحاديت

دروقد،التنفيذموضعأصبحتأحكامعليهاوئنيت

تمكنلمنوأجازوا.الصلاحابنقولوغيرهالعراقىالإمام
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علىالضعفأوبالصحةيحكمأنمعرفتهوقويت

أحسنوقد،وعئلهإسنادهعنالفحصبعدالحديث

ابنموقفبينربطحينشاكرمحمدأحمدالأستاذ

حينالفقهىالاجتهادمنوموقفهالحديتمنالصلاح

ماإلىذهبالصلاحابنأنأراهوالذى:فقال،بمنعهأفتى

الأئمة،بعدالاجتهادبمنعالقولعلىبناغإليهذهب

يمنعأنالصلاحابنأرادالفقهفىالاجتهادحظروافكما

الاجتهادبمنعفالقول،وهيهات،الحديثفىالاجتهاد

لهتجدولا،سنةأوكتابمنعليهبرهانلا،باطلقول

".دليلشبه

ننقلحين،الاجتهادلوجوباطمئناناالقارىءونزيد

بداهة.معروفوهو.ذلكبمددالأئمةقالهمابعضله

البوميرى.قالكماالنفوسبعضولكن

رمدمنالتنصمسضوءالعينتنكرقد

سقممنالماءطعمالفموينكر

الرسولعصرانقفى"لما:الدهلوىالدينولىقال

صحابىكلوصار،البلادفىالصحابةوتفرق،الكريم

الوقائع،وكثرت،النواحىمنناحيةفى،بهمقتدى
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عحابىكلأفتىفيهاالناسواستفتاهم،المسائلودارت

منوعقلهحفظهوبما،الرسولعباداتمنرآهماحسب

لموإن،ذلكمناستنبطهبماأو،حتوأقضيتهفتاويه

اجتهدللجوابيملحماالعتنبطهأوحفظهفيمايجد

الحكم!هاللهرسولأدارالتىالعتةوعرف،برأيه

لا،وجدهاحيثماالحكمفطردمنصوصاتهفىعليها

".السلامعليهغرضهموافقةفىجهدايألوا

الحوادثأنويقينآقطعانعلم:الشهرستانىوقال

العديقبللامماوالتصرفاتالعباداتفىوالوقائع

ولا،نصحادثةكلفىيردلمأنهقطعاونعلم،والحصر

غيروالوقائعمتناهيةكانتإذاوالنصوص،ذلكيتصور

قطعآغلم..يتناهىمايفبطهلايتناهىلاوما،متناهية

بصدديكونحتىالاعتبارواجبوالقياسالاجتهادأن

".اجتهادحادثةكل

مجتهد،منالعصريخلو"هلقفيةفىتحدثواوقد

ماإلىالناسيرشدمتمكنفقيهبهيوجدلازمنفيأتى

منعصريخلولنأنهفىالكلامفأطالوا؟يبتغون

ذلك:تعليلفىالشيرازىأبواسحقوقال،مجتهد
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القائممنزماناأخلىلو-وجلعز-اللهأن"معناه

بالحجةإلايثبتلاالتكليفلأن،التكليفلزال،بالحجة

لاكلاموهو"الشريعةبطلتالتكليفزالوإذاالظاهرة

الفقهاءأقوالمنحولهيدورمماومثله،بسطإلىيحتاج

منإليهفليرجعمعآوالمتأخرونالمتقدمونذكرهكثير

شاء.

مصطفىمحمدالإمامبهردماالمجالهذافىويعجبنى

المذاهبغيرإلىرجوعهعليهأنكروامنعلىالمراغى

وهى،الشخصيةبالأحوالالخاصةمذكرتهفىالأربعة

بمااستقرارهالهاوأعادت،المسلمةالألمرةدعمتالتى

قال،الأثابتالفقهأئمةمنمستقاةأحكاممنفرضته

عليهاعتمدالذىالصلاحابنقولنقلأنبعدالشيخ

برأىيؤخذفكيف،مقلدفقيهالصلاحابن":معارضوه

ينسخوكيف،الأربعةالأئمةمنواحداليس،مقلدفقيه

واحد"برأىالإجماع

نأمنمخالفوهادعاهماإلىالمراغىالإماموتطرق

الأربعة،المذاهبكتبغيرفىوجدتالتىالنصوص

ماعلىفزيدت،المغرضونكبتهاربماإذ،بهاموثوقغير
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كتبغيرفيالزيادةتوهم"إن:فقالالإمامرد!!قالو،

المذاهبكتبفىتوهمهايمنعلاالأربعةالمذاهب

بهاالاستشهاديمنعذلكعلىوبناغ،نفسها،الأربعة

مماحكة،مسألةوالمسألة!بتلكالاستشهادمنعأردتمكما

!هؤلاء"لدىاقتناعمسألةوليست

مصالحتدبيرهىالشرعيةالسياسةأنعلمناوإذا

منصوصاكانفيماالشريعةقواعدمقتضىعلىالعباد

فإن،المسلمينوإجماع،رسولهوسنةاللهكتابفىعليه

ينصلمالذىفىالاجتهاديقتضىالسياسةهذهتنفيذ

ولاالزمنمعتسيرأنتريددولةعنهلاتستغنىمماعليه

.الحياةسبلبهاتتوقف

الجولاتهذهبعدالقلمنفحأنالأوانآنوقد

فىالإلملامىالتضريعخطواتبسطناأنوبعدالسريعة

ضرورةهىواحدةبنتيجةلنخرج،البعيدالزمنطريق

،الحياةرغباتفيحقق،الزاخرالمذليتواصلالاجتهاد

القويم!الصراطإلىويهدى

،طصص

لحا-.!،ء-،-.--لا---.-!---!ص175.+-.،-!.9.----.+-كثهه--.-صسى-!--هـ
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اي!

....-.-000000005..-...-.....................--.-..-.00000000000000000005غتئهالرسولإجتهاد.

00005000071"....-..............-..--.........-........-.......-.---.....هبكرأبىاجتهاد.

82.....-.............--.......................-.....00000000000000000000المكينعمرالفقيه.

93على....--...........-.............-...................................-..0000الإمامفقه.

05الاموى..ء..-..........................................-......-.......-...000العصرفى.

55..-...050050..ه"........--....-..-..0005.-...........ء..هالعزيزعبكعمربقجهاد.

000066...-.............................50000500000005000500050005.-.005..فيهالإزداعصر.

000000505505000000000000000000000017.....ه.-..............................حنيفةبوأءوجا.

28فقيها..--......-..........-.............-....ء.............-....000000000أنسبقمالك.

39-..0000000000050000000000000000000000000005...........-..-.سعكبقوالليثمالكبين.

401الشافعى..................-......-.....-.-........ء....--...-....0000050000الإمامعق.

115فقيها.............-..................-.....-.......-.0000000000000000000000حنبلابق.

132........-.....................-.................--..000000الشجاعالفقيهحزمابق.

145.-....-..-....-............-.............................ء..ء.......تيميةابناجتهاد.

.005الشيعةمذاهب.

الصعود....-..بعد.

...الاجتهادإلى.
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